Pálfi Anna

Billeg
Világéletemben irtóztam a szokványostól. Biztosan azért, mert a környezetemben mindenki épp olyan volt, mint én. Intézetis tucatélet. Vagy valami afféle, de hogy tök közhely az egész, az biztos. Eldől, mielőtt megszületnél. Az intézetben minden lány kurva
lett előbb-utóbb, ahogy az anyja is az volt. Az enyém is. Megszült, aztán ott hagyott
a kórházban. Mondjuk, ebben volt azért valami egyéni – el is küreteltethetett volna.
Az intézetben hamar megéreztem, hogy egyformák vagyunk. Ki akartam törni. Lefelé
nem volt már min változtatni, ott volt az alja.
De az egyediség csak addig működik, amíg a kutya sem akar követni. Kitaláltam például, hogy fülbevalót csinálok a tollam rugójából. Na, másnap mindenkinek lett a fülében.
Aztán tarisznyát varrtam a lepedőmből, és ráírtam filccel, hogy fuck you. Akkor meg azt
nyomta minden csaj. Jó, én is loptam tőlük ötleteket, a szökéshez – nem is jött be egyik
sem. Mindig visszavittek. Naná hogy a vasútállomásról. Az intézetben a fiúk minden lányból kurvát csináltak, egymásból meg stricit. Vagy baromállatot. Vagy kettőt az egyben.
Én akkor úgy döntöttem, a lányoknál nyomulok. Hogy legyen végre valami másképpen.
Erre rákattantak egymásra a csajok. Elegem lett. Ideje volt kikerülni.
Apámat kerestem meg idekint. Anyámat tökre el tudtam képzelni – semmi meglepő.
Mondjuk, ha alulról szagolja már az ibolyát, abban lett volna valami kis egyediség, de
akkor meg hogyan beszélgettünk volna. Meg hát leginkább ordítani akartam vele, de azt
is láttam már filmen, úgyhogy felejtő. Apám nem volt rossz fej. Katonatiszt, szétitta a
normál családját. Szép kis közhely ez is. Már tisztára aggódtam, hogy így marad, hogy
nekem tucatélet jutott a nagy dolgok helyett. De aztán becuccoltam apámhoz, és alakult
a kaland. Én főztem rá, ő meg hazajött, tisztára, mint egy apa. Ha az ilyen. Aztán leszerelték, és erre bekattant. Ha sokáig húzta volna, végre lett volna nagy élet, de kinyírta
magát a marha. Pisztoly, gondolod, de még ennél is olcsóbb a sztori: kötél, erdő. Hát
nem szánalmas? Legalább a kocka Lada szakadt ékszíjával ment volna ki, vagy a lopott
gitárom húrjával, hogy soha többé ne tudjak gitározni se. Nem erdő, nem padlás, fater!
Menj ki a nyári konyhába, rúgd arrébb a tápos vödröt, aztán hórukk. Mindegy, sajnáltam szegényt, meg bosszantott is. Majdnem összehoztuk a hagymás rántottás, különleges szombat reggeleket.
Szóval már kezdtem nagyon izgulni, hogy az egész életem kirakható lesz a legolcsóbb klisékből, amikor jött a lakatos Sanyi. Kinézett magának, pedig szakmás ember
volt, engem, az intézetis csajt. Akkor aztán felfelé mozdultam el, ahogy mindig akartam. Megvoltunk, én kicsit jobban is, mint kellett volna. Fene gondolta, hogy bele lehet
szeretni egy férfiba. Tiszta gáz, hogy lelépett ennyi év után. És hogy egy fiatal szőkével,
azt már tényleg a tucatélet számlájára írom.
A Sanyi után szoktam rá, hogy a felhőket bámulom. Gyászban voltam, úgyhogy nem
akartam lefelé nézni. A földet mindig. Szóval a kamu lett a világom. A felhőket figyel-



tem, hogy milyen különlegesek. De azok is mind csak egy rohadt közhely, mert sötétül
és esik, vagy nincs, és olyankor persze minden fényben szikrázik. Akkor jött a gondolat,
hogy a felhők szélét kell megkeresni. A határokat.
Van Várpalota fölött ez a jó üresség. Valahogy szeret ott eleredni az eső. Szereztem
egy kempingszéket, azzal jövök fel, amikor elborul. Könnyű, a hónom alatt felhozom.
Addig megyek, amíg nem találom meg a felhő szélét. Beülök alá, bámulom. Felfelé is
lehet szomorú az ember. Nézem a frontot, ott még nem dőlt el a háború. Hogy zápor
vagy azok a lapos fények. Szóval úgy vagyok én az egyediséggel, hogy ha a sorsomra
akarok rácáfolni, akkor talán összejön valami rendkívüli. A viharfelhő a széleken a legsötétebb. Határvonal, ott billeg a jövő. Bátorság kell a napra húzni a kempingszéket.
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Karinthy Frigyes

A magyar pénzhiány oknyomozó története
Akadémiai értekezés
Ókor
Már a régi magyarok sem ismerték a pénzt, amint azt Lemaître, a kitűnő hisztorikus
Histoire de la Nimolisme hongroise című alapvető munkájában részletesen kifejti. Filologice tárgyalva az esetet, kiderül, hogy a magyar ’pénz’ szó a régi ’nincs’, ’néncs’,
’néndz’, ’véndz’, ’féndz’, ’pénz’. A szó gyökét a kitűnő filológus hosszas keresés után
találta meg; magát a pénzt azonban ő se találta meg.

Fejedelmek kora
A magyar fejedelmek hosszú ideig nyomorogtak, míg végre Szent István kapott egy
koronát. Ezért az egy koronáért sok viszálykodások folytak. Második Endre volt az
első, aki a magyar pénzügy fellendítését célozva, vakmerőbb spekulációba kezdett: ama
kérdésre, hogy mit akar inkább, kardot vagy koronát, a kardot választotta, abban a reményben, hogy hátha sikerül valahol eladnia két koronáért. Sajnos, ezt a vállalkozását
nem koronázta siker.

Tatárjárás
1244-ben a tatárok bejárták egész Magyarországot, de a pénzt nem tudták megtalálni ők
se, erre hazamentek. A tatároknak szép, egyenes járásuk van, rövideket léptek, láb kifelé.

Mohácsi vész
A mohácsi vész alkalmából, mikor Második Lajos belefulladt a magas árfolyamba,
azért az egy koronáért megint nagy perpatvarok voltak. Végre Szapolyay és Ferdinánd
között osztották fel a koronát – mindegyik kapott huszonöt krajcárt.

Török hódoltság



Ezek után Magyarország 150, koronaértékben 300 évig a törökök kezében volt. Ezáltal a
törökök nem tudták használni a kezüket, mire néhány balkán állam hátulról megrántotta
őket, mire a törökök hirtelen eleresztették Magyarországot. Ekkor vált aktuálissá Budavár
bevétele, mely így sokáig foglalkoztatta a magyar kereskedelemügyet. Savoyai Eugént
bízták meg az ügy békés elintézésével, ugyanis némi remény mutatkozott arra, hogy a
magyar pénzügy kicsit fellendüljön. Kiderült azonban, hogy Budavárnak nagyon kevés a
bevétele a kiadásokhoz képest, dacára az elsőrendű attrakcióknak. Ez se segített.

Csillagszem – Tejút

Békés fejlõdés
Az ezután következő kormányok mindent megtettek a magyar pénzhiány fellendítésére
és istápolására. A magyar pénzhiány örvendetesen izmosodott, és nemsokára a társadalom legszétágazóbb rétegeibe is beszivárgott. Montecuccoli tábornok érdeme, hogy
feltalálta a magyar pénzkérdést. Pénzkérdés alatt értendő ez a kérdés: „Miért nincs Magyarországban pénz?” Ez a kérdés nagy érdeme a politikusoknak; a pénzfeleletet, sajnos, eddig még nem sikerült feltalálni…

Forradalom
Bécsben 1848-ban egy napon elterjedt az a hír, hogy láttak egy embert, akinek pénze
volt. A diadalmasan fejlődő pénzhiány kérdését mélyen sértette ez a feltevés. Ekkor jött
az a nagy harc, amelynek eredménye lőn az a határozmány, hogy Magyarországon nincs
úr, nincs jobbágy, és hogy mindenki tartsa meg azt a pénzt, ami nála van. Ekkor végre
kiderült, hogy senkinél sincs.

Papírpénz
Miután így nyilvánvalóvá lett, hogy a pénzről szóló hír évezredes legenda volt csak, a
pénzforgalom, mint olyan, lassanként átment a köztudatba, és most csak papíron, versekben fordul elő. A költészet eme kultuszának az állam is hódol, „papírpénz” címen
költeményeket nyomat és osztat szét. E kis ábrándos versek arról szólnak, hogy ha valaki az államnak bemutat egy ilyen kis versikét, Álomországban kap érte egy picinyke
aranykát. Ezt az állam megígéri. Márpedig az állam megtartja, amit ígér. Ha pénzt ígér,
azt is megtartja.
(1915)
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Scheer Katalin

És aztán mi történt?



Apám a fél gyerekkorát az ágyban töltötte, bélgörcsök között, hasára szorított párnával. Fuldoklott a főtt hús és a csontlé vályogba ivódott szagától. Undorodott a kádban
erjedő gyümölcs kipárolgásától. Nem akarta hallani a tollfosztott libák halálrikoltását.
A disznóvágás elől már hajnalban az erdőbe menekült, hogy aztán délután a frissen sült
kolbászra kiéhezve oldalogjon haza. A verésen kívül nem ismert más érintést. Verték,
ha eltörött a kezében a tányér, ha nem ugrott azonnal az újabb demizsonért, ha nem
akart enni a lecsóból, ha olvasott a keddi sorozat helyett, vagy ha tetszett neki egy film,
ami az apja szerint szart sem ért.
Gyerekkora másik felét az iskolában töltötte. A tanárok hamar rájöttek, hogy a végtelenségig terhelhető. Benevezték az összes létező tanulmányi versenyre, ő lett az iskolai ünnepélyek fő attrakciója, vele íratták az iskolaújságot, vele korrepetáltatták a
bukásra álló diákokat. Apám az apja szerint stréber volt, az anyja szerint el volt szállva
magától. A szülei esztergályosnak vagy géplakatosnak szánták, de amikor az osztályfőnök és az igazgató együtt jelentek meg a háznál, hogy a továbbtanulásról beszéljenek
velük, meghunyászkodva aláírták a gimnáziumi jelentkezési lapot. Apám a gimnáziumban is sorra nyerte az országos tanulmányi versenyeket, és végül felvételi nélkül került
be a legközelebbi nagyváros jogi karára. Tízéves kora óta bírónak készült. Akkor látta a
televízióban a Ne bántsátok a feketerigót!
Anyám gyerekkora mindössze két szó: füst és csend. Ha anyám anyja éjszakás volt,
délután ötig aludt leengedett redőnyök mögött a lakás egyetlen szobájában. Iskola után
anyám belopódzott a lakásba, és a konyhában töltötte a délutánt. Felmelegítette az ételt,
amit a hűtőben talált, előszedte táskájából a kölcsönregényt, hátradőlt a konyhaszéken, és
olvasott. Nem voltak barátai. Folyton valami merev, semmibe révedő kifejezés ült az arcán, ami elijesztette a többieket. Később éppen ez tette vonzóvá a férfiak szemében. Depresszióját titokzatosságnak, merevségét megbízhatóságnak, olvasásszenvedélyét az intelligencia jelének vélték. Pedig anyám csak azért olvasott, amiért az anyja cigarettázott.
Anyámat egy orvostanhallgató vitte el abba a szilveszteri házibuliba, ahonnan az
újév hajnalán apám kísérte haza. Az orvostanhallgató abban a kórházban gyakornokoskodott, ahol anyám dolgozott. Anyámat nem érdekelte a gyakornok, csak azért mondott
igent, hogy ne kelljen otthon maradnia.
Akkor már másfél éve volt viszonya az egyik belgyógyásszal. A mackós, ápolt szakállú férfit édeskés pipadohányillat lengte körül. Néhány héttel azután, hogy anyám
munkába állt, megállította a folyosón, tenyerét a tarkójára simította. Muszáj lesz egyszer együtt vacsorázniuk, mondta, hogy jobban megismerjék egymást, mert még soha
nem dolgozott együtt ilyen különös, titokzatos személyiséggel, mint anyám. Anyám
nem kérette magát. Pontosan erre vágyott. Hogy végre akarja és megtartsa valaki, aki
ilyen erős, hatalmas és legyőzhetetlen. Az orvos valóban akarta őt, naponta többször
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is, a kulcsra zárt orvosi szoba foteljében, az autóban, éjjel a parkban, sőt egy idő után a
szoba-konyhában, anyám anyjának műszakjához igazodva.
Anyám nem akart férjhez menni, és nem akart gyereket szülni. Még arra sem vágyott,
hogy a férfi több időt töltsön vele. A munkahelyi találkák izgalma, a titkos randevúk a
szabad ég alatt vagy a rühellt lakásban, egy-egy hétvége a férfi barátjának tóparti nyaralójában, mindez bőven kimerítette a szerelemről alkotott elképzelését. Cseppet sem
aggasztotta az orvos másik élete. Néha látta őt az utcán a családjával. Még csak zavart
sem érzett, amikor rájuk köszönt. Csak egy pici szúrást a mellkasában. Nem azért, mert
magáénak akarta a férfit, ellenkezőleg. Azt szerette volna, ha ő is hozzájuk tartozik.
A házasságot az orvos forszírozta. A végzős joghallgatónak a diploma után a városi
bíróságon ígértek munkát. Azzal kecsegtették, ha családot alapít, kiutalnak neki egy
lakást a város új lakótelepén. Az orvos azt mondta, örülne, ha anyámnak is meglenne
a maga élete. Nem kellene lelkiismeret-furdalást éreznie, valahányszor magára hagyja.
Nem kellene arra gondolnia, hogy anyám egy nikotinbarlangban fuldokol, és szemétté
olvasott könyvekkel üti agyon az időt. Az időt, ami a férfi fölött egyre gyorsabban múlik. Tíz év múlva már öregember leszek, mondta anyámnak.
De anyám tudta, hogy a férfi tíz, sőt húsz év múlva is fiatalabb lesz, mint ő. Komolyan hitte, a férfi belé ömlő magjából nyeri az életerőt. Anyám megértette, sőt jogosnak
találta, hogy a férfi nem elégszik meg pusztán ővele. Hiszen ő csak átlebegett az életen.
Az ölelésen kívül semminek nem látta értelmét. Egyszer rátapadt az utcán egy cigányasszony, jósolni akart a tenyeréből. Anyámnál nem volt pénz, egyébként is undorodott
az asszony érintésétől. De a cigányasszony nem hagyta békén, megragadta a kezét, és
belebámult a tenyerébe.
Irtózattal lökte el magától anyám kezét, hátat fordított, és kiköpött az útra. Attól
kezdve anyám gyakran nézegette a tenyerét, lopva összehasonlította másokéval. Az övé
a három fővonal kivételével sima volt és fényes, mint a porcelán. Az a három is olyan
bizonytalanul szelte át a tenyerét, mint egy haldokló reszketeg ceruzavonása.
Az orvos volt életének egyetlen realitása, úgy csüngött rajta, ahogy kabát lóg a fogason. A házasság mit sem változtatott ezen. Apám éppolyan eminens volt a munkahelyén, akár az iskolában. Napi tíz órát töltött a bíróságon, és soha nem ért haza este hat
előtt. Az orvos gyakran felugrott a tágas, napfényes új lakásba. Lakberendezési ötletekkel állt elő, időnként apróbb ajándéktárgyakat (gyertyatartót, vázát, borospoharakat,
díszpárnát) hozott, amelyekről anyám azt mondta apámnak, a páciensek hálaadományai. Szeretkezéseik intenzitása nem lanyhult. Az orvos csodálta a testét, soha nem unt
bele a dicsőítésébe. Anyám sokszor napokig csak gyümölcsteákon élt, minden reggel
tornázott, havonta egyszer kitisztíttatta pórusait a kozmetikusnál, gondosan szőrtelenítette magát, még az arcáról is lehúzatta a pihéket, és amint beállt a jó idő, az erkélyen
barnította a bőrét meztelenül. Nem zavarta a szemközti házakból kukkoló kamasz fiúk
és cigarettázó családapák tekintete.
Néhány év múlva az orvost áthelyezték. Kórházigazgató lett az ország nyugati határvidékén, háromszáz kilométerrel távolabb. Anyám számára a valóság akváriummá
változott. Ő volt az akvárium egyetlen lakója, mindenki más az üvegfalon túl mozgott,
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beszélt, gesztikulált. Anyámhoz nem jutott el a hangzavar, sem az ajtók nyikordulása,
sem az orvosi papucsok csattogása, legkevésbé a férje hangja. Csak az egyre erősödő
zúgás a fülében.
Apámat a bíróságon érte utol a főnővér telefonja.
– Hogy van a felesége? Aggódunk miatta. Mikor tud újra munkába állni?
Apám életében először félbehagyta a munkát. Lerohant a buszmegállóba, várt negyedórát, aztán leintett egy taxit, és hazavitette magát.
Anyám az ágyon ült, a falnak támasztott tükörben bámulta magát. Csak bugyi és
melltartó volt rajta, négy-öt-hat réteg egymás fölött. Csupa hófehér, cseresznyepiros
vagy fekete csipkés holmi, apám sohasem látta őket.
– Mit csinálsz? – kérdezte anyámat.
Nem kapott választ. Akkor nem. Csak jóval később, a születésem után, amikor
anyám a pszichiátriai kezelés helyett az alkoholt választotta. Az alkohol anyám hallgatag, mosolytalan szájából új nyelvet csalogatott elő.
Ez lett az anyanyelvem. Tudod, mért tartom két fiókban az alsóneműimet? Elkülönítem őket egymástól, mint a kóser zsidók a húsos edényt a tejestől. A fölsőben azokat
tartom, amikhez Ő hozzáért. Amiket Ő vett le rólam. Amiket az Ő kedvéért vásároltam.
Az alsóban vannak a filléres, agyonmosott holmik, amiket apádnak tartogatok. Mindenről a nagyanyád tehet. Ha idejében meghal, sosem megyek férjhez. Eladom a lakást, és
oda megyek, ahol Ő van. Sosem szülök gyereket.
Olyannak képzeltem anyám Őjét, amilyennek hittanra járó iskolatársaim az Istent.
Amikor először hallottam Jézus születésének történetét, biztosra vettem, hogy velem is
ugyanaz történt. Anyám Ője az igazi apám. Belecsempészett anyám hasába, ráadásnak
a nyakamra ültetett egy bohózatba illő zsarnok Józsefet.
Anyám a tükrös epizód után másfél hónapig a pszichiátria zárt osztályán feküdt.
Aztán egy évig felülvizsgálatra és konzultációra járt egy idősödő klinikai pszichológusnőhöz, aki végül azzal adta ki az útját, hogy egy fiatal, férjezett nő számára nincs
hatásosabb gyógymód a gyerekszülésnél.
Anyám kikényszerített egy tóparti hétvégét a belgyógyásztól, majd kiszedette a spirált, és néhány hónappal később teherbe esett. Az első hat hétben émelygett egy kicsit,
néha megszédült, ha hirtelen állt fel a székből. Aztán ezek a jelentéktelen tünetek is
megszűntek. Ha nem nőtt volna látványosan a hasa, el is feledkezett volna róla, hogy
valami növekszik a testében.
December huszonnegyedikén, több mint egy hónappal a kiírt időpont előtt törtek rá
a fájások, az ünnepi vacsora készítése közben. Buszok már nem közlekedtek, a taxis
diszpécserszolgálaton nem vették fel a telefont. Anyám nem engedte, hogy megkérjék a szomszédot, vigye el őket a kórházba az autóján. Elsétáltak a kihalt szülészetre.
Az ügyeletes orvos arrogáns alkoholista hírében állt, de ami engem illet, nem volt rá
szükségem. A közreműködése nélkül is könnyen utat találtam a szülőszoba barátságtalan neonfénye felé. Rohamszerűen csusszantam ki a szülőcsatornából, mint aki valami szörnyűség elől menekül. Az orvos megpaskolgatta anyám combját, és visszabújt
a barlangjába. Körülbelül fél óra múlva sikolyra ébredt. Anyámat visszatolták a szülő
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szobába, újra szétfeszítették és kikötözték a lábait. Az orvos közelebb hajolt az élet
véres kapujához, káromkodott, és azt mondta, vákuum.
*
A húgom egész nap a kertben lófrál. A macskák körülötte téblábolnak. A húgom beszél
hozzájuk, mindegyiket a nevén szólítja. Zöld szeme van, mint anyánknak, az egyikkel
erősen kancsalít. Kimegyek hozzá. Beül a hintába, az egyik macska azonnal felugrik az
ölébe. Ringatóznak.
– Születésnapunk van – mondja a húgom.
– Igen.
– Hányadik?
– Huszonegyedik.
– Meséld el!
Legalább ezerszer meséltem el neki a születésünk történetét. Amikor a vákuumhoz
érek, visszatartja a lélegzetét, jobb szeme az orrnyergéhez szalad.
– Mire kellett neki a vákuum? – kérdezi.
– Hogy kilopja a fejedből az ezüstgolyót.
– És aztán mi történt?
– Gyémántot csempészett a helyébe.
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Baki Júlia

Szûrõ
Kiszűrt, halkan surrogó hangok lassuló menete. Már nem dühöng, fejét félrehajtja, szeme előtt percenként villannak fel az elhúzó fénycsóvák. Nyaka görcsösen megfeszül,
kezét emeli, aztán visszaereszti. Nem kér segítséget. A fülke ajtaján kopogtatnak, a felháborodott hangok is csak néhány akkordig bírják, az észlelési küszöböt nem lépik át:
semmi nem mozog már a felfogható középtartományban. Továbbra is a fogak közötti
surrogás a kagylóból, a távolságokat átívelő harag figyelmetlenségből szerelmes suttogásnak hallatszik. Ebben ringatja magát, egész teste mozdul, jobb lábával előre, majd
vissza. A keze a combjára csúszik, majd ismét vissza a kabát zsebébe. Csípővel mozdul,
a párhuzam gyorsan végigfut rajta, nyomban görcsbe rándul a válla. A kagyló egyhangú
búgása, tengervíz a szembe. Elsózott, hús nélküli vacsora. Csitítgatja, lesz talán jobb,
ne féljen, innen talán már nincsen lejjebb, holnap, ígéri, holnap jön a királyfi vagy a sárkány, innentől egyre megy. És nem lesz többé. De mégis marad éjszaka a telefonfülke,
a sokszoros ismétléstől hármashangzattá váló éjszakai ütődések. A piros hol a szemgödörben, hol az arcon lángol. Túl sok a fogyasztás, nem jut elegendő többre, önmagából
ad ki még meleget. Nincs, aki továbbra is vigasztalná. Egyszer olvasta, talán még régen,
tengermorajt is hall közben, nem különösebben erősen, csak a monotonitás egyre szürkébb háttere, hogy volt, aki megcsinálta. Reggel felkelt, az elhatározás nem volt különösebb, pont, mint amikor munkába megy, a kell tudatáig nem jutott az ösztönzése, és
elment a folyóhoz, igen, kép is volt, emlékszik, hatalmas, széles folyó, talán több hajó is
elfér egymás mellett, és emelkedik a híd, kettétörik a közepén, és valaki akkor futtából,
a törésen át, alatta a hajó gerince, futtából átugorja, nincs válasz, nincs felzúgó tömeg,
még örömujjongás sem. Csak a csendes simítás végig a hídon, miközben a hajó átér a
másik félre, és a tenger felé indul. Ő meg marad, feltapadt igék a szájpadláson, mert
csak az ordítás az, amire jut még elég levegő. Visszatartja; számolja magában a fény
nélküli másodperceket. Keresi azt a pontot, a kiégések mentén, ahol összezuhant. Nem
volt már repedés a szem alatt, roppanás a bordákon, három helyen, bal oldalon, nem volt
már, ami szétfeszíti a szájat, miközben szabadul. Anya többet nem mesél a legkisebb
hercegnőről, mert egy maradt, aki elfér a kabát alatt, miközben sorra hunynak ki a villanyok a szobában. És mégis csak a tenger morajlása jut eszébe, semmi más. Megpróbálja
még néhányszor felidézni a tegnap estét, de nem sikerül, noha még mindig érzi, hogy az
állkapcsa görcsbe rándul a szétfeszített hangoktól. Ringatja magát, hullámok a kézben,
hullámok az arcon, nem talál medret, csak egy üres tálat, amely felfogja a maradékot.
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Pucher Bálint

London blues
Romantika
Köszönöm kérdésed, jól volnék.
Bár amikor munka után, egyedül,
felszabadul a képzelőerőm, valamiért
mégis olyan momentumokat él újra,
amikhez hasonlók ritkaságszámba
mennek az ittlétem óta.
Nem tudok érdemlegeset írni,
annyira frigid erre az idő.
Egy csendes kis horgásztó,
semmi romantikus tengeri út vagy
hajótörés és villámkeresztülfutottafa-féle halál.
De mikor az este elterped,
és eljön az ideális időszak a valós/valótlan
nemi életnek, a halőr csónakba ül,
átevez a tavon, megküzd a kalózokkal,
és úgy néz körül a túlparton a büféstand mellett,
akár Kolumbusz a korábban ismeretlen rassz tagjai között.

Akvárium
ruhák cipők kiegészítők
könyvek koncertplakát festményes kalendárium
elektronikus kütyük italok újrahasznosításra szánt hulladék
többségükben anyagi értékkel bírt-bíró dolgok egy bérlakásban
ja meg egy élőlény aki pénzzel nem kifejezhető örömökre vágyik

Romantika?
Egyébként is, de ilyenkor főként
felidéződnek azok a momentumok,
amiket nem lenne költői néven nevezni.
Szóval amikor azt kérdem magamtól,
hogy mi a francnak kecmeregjek ki
az ágyból, befigyel az a reggel.
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Nem volt olyan, mint a filmekben,
amikor az aktus után csak nevetnek
a résztvevők valamelyikük ügyetlenkedésén,
és semmi sem képes letörölni az elégedett
homo sapiensek arcáról a mosolyt.
Bár szexre sem került sor, és a levegő is
hurrikán tölcsérét jelezte előre,
az egyik szereplő arcán a gesztus stimmelt.
Azóta már az is csak nagyon ritkán.
Mellékdalszöveg
Szivi, ha adsz egy esélyt, nem veszhet kárba,
zokni volnék, aminek elveszett a párja.
Lábjegyzet A csendhez
hogy milyen lehetett azoknak a katonáknak deportáltaknak vagy rabszolgáknak a honvágya
akiknek önszántukon kívül kellett emigrálni és
idegen bányákban sztyeppéken dzsungelben ültetvényeken
dolgozva büntetlen önbíráskodást elkövetve kísérleti tárgynak használva
szitkozódtak sort sor alá tapogatva vagy papír nélkül írtak
a hozzátartozókról az otthonról a jövőről fantáziáltak vagy
a tanult tehetetlenség állapotában nem vártak már semmit és
a karabélyok előtt felsorakozva szalmaágyon betegen fulladozva vagy
ellenséges gyalogosok által körbekerítve még átfuthatott a fejükön néhány
kérdés az okokkal és a helyszínnel kapcsolatban
A csend egy 1963-ban bemutatott Ingmar Bergman-film. A főszereplői két
nővér és egyikük kisfia, akik külföldi úton vannak. Mivel az egyik nő nagyon
beteg, egy időre megszállnak egy olyan ország hoteljében, ahol nem beszélik
a helyiek nyelvét, és más nyelven sem tudnak szót érteni velük. A cselekmény
végére az anya továbbutazik fiával, magára hagyva a súlyosan beteg testvérét,
akinél a halál lehetősége is felmerül.
Most Anna örök
És amikor egy Temze-parti lépcsőről nézve
olyannak tűnt London, mint Turner ködös képein,
és a gondolatok önmagamra hullottak vissza,
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megéreztem egy korábban ismeretlen felismerés
levegőjét. Felfedezők, pionírok élhettek át
ilyet, amikor túljutottak a korabeli térképek peremén,
és kitágultak az ismert világ határai, hogy mennyire
eltörpülünk a megtapasztalható realitáshoz mérve.
És mint egy romantikus vagy korai modern költő,
intéztem is fejben a kérvényt ahhoz, akiről
nem tudni, ha van, hol van, hogy odakint vagy idebent,
de folyton utazhassak, és ne az állatkerti elefánt
szemével kelljen a szavannára tekinteni. Vagy ne
egy olyan táborból az otthonomra, ahol kinevettek
a péniszem miatt, és ne az utóbbi időt kitöltő,
olcsó poénokról az orgazmust is sejtető,
vérbő nevetésekre, ámen.

Romantika
Végül is eljött a különös dolgok ideje.
A bűnöző – alteregóm –, aki már egy éve
menekül a törvény elől, visszatér a starthoz.
Vállalva a küszöbön álló büntetést,
menekülve annak is no future voltába.
De lehetne a metaforikus alak egy
vidéki iskolába kerülő egyetemi tanár,
vagy egy eb, amelyik csak bolyong,
amióta kitették otthonról.
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Centauri

Jégvágó
(regényrészlet)
Szóval általában mindenhez analfabéta vagyok, viszont elég sokat olvasok. Azt szeretem, ha a könyv néha legalább érdekes. Szerintem – és a nagyi szerint is – átverés,
hogy nem számít a sztori. Az emlék fontos, márpedig az emlék általában történet. Mégis miről mesél az ember? Például a kocsmában. Ritkán taglalod, hogy útban Chicago
felé, a Los Angeles-i reptéren, a coffee shoptól pár lépésre, a kínai zöldségárusnál egy
kivételesen kerek és piros almát láttál. Ha jól meggondolom, ez tényleg érdekes lehet
– egyszer. De mi van, ha másnap azzal jössz: Healdsburgbe mentél kutyát venni, és
Petalumában a Shell-kútnál egy kivételesen sárga, mi több kivételesen görbe banánba
botlottál. Legfeljebb azt gondolom: nem vagy százas.
Goblin egyik cikke szerint – ezt nemrégiben olvastam – az oxfordiak bizonyították,
hogy a történetéhség genetikailag kódolt. Ezek szerint, aki a sztorikról akar leszoktatni
minket, nem sokkal belátóbb, mint az, aki a légzésről. Nem véletlen, hogy lassan ez az
átlátszó vaker is kifullad.
Páran azért még mindig azt hajtogatják: megírtak már mindent. Ugyan, honnan veszik
ezt? Akik ezt mondják, ott voltak minden ember sarkában? Ha jól tudom, egy Rimbaud
nevű suttyó állt elő ezzel. Kérdezem: tizenöt-tizenhat évesen honnan tudhatta, hogy megírtak már mindent? Rendben, annak idején, tizenhat évesen én is úgy gondoltam, hogy
mindent tudok. Tudom, hogy szar az egész. Ultraszar. De aztán rájöttem – nagyinak is volt
ebben némi része –, hogy nem ilyen egyszerű az ügy. Vékony jég ez, megmondom.
Itt van például Kazimír. Naphosszat a Destinationben vedel, hetvenhat éves, ifjú
korában megvolt neki Coolbirth nagyi, tizenhat évesen ő is megtudta a frankót, hogy
minden szar. Ultraszar. Nem is tévedett, valóban az volt, mind a hetvenhat éve.
– Drága Ina! – mondja nagyinak, amikor épp a bourbon titkaiba vezetnek be. – Tudtam, hogy szar életem lesz, de hogy ennyire? Mit tehettem volna? Megnősülni? Egy
ilyen rohadt világban? Úgy összenövünk rövid idő alatt, hogy egymás nélkül levegőt se
kapunk, és akkor, ha beüt a krach, megbetegedsz, elgázol egy őrült taxis, mit csinálok?
Ki tudja? Talán amikor paradicsomot válogatsz McSweney rohadt pavilonja előtt, épp
ott csapódik be egy őrült arab, pont rád dől egy rohadt torony, pont te égsz bent a hetvenhetediken! Mit csinálok akkor? Megőrülök, egyszerűen megőrülök. Ha meg engem
visznek Vietnamba, te csavarodsz be. Ha az én gépemet térítik el, én tárgyalok a Word
Trade Center tetején vagy épp belőlem mutatnak ki egy új nyavalyát, olyat, mint a rohadt AIDS?
A nagyi csak mosolyog, mint mindig, ha valaki kitálal; nagyinak szerettek kitálalni,
régi ismerősök és vadidegenek egyaránt, köztünk szólva, ha tele volt a tököm, én is nála
pakoltam ki.
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Azon töprengek: miért nem rossz, hogy Kazimír mindent rohadtnak nevez? Ez pont
olyan, mint amikor folyton azt mondom: „meg minden”. Hatásos Kazimír beszéde, hiá
ba tudom, hogy baszom nagy blöff. Vaker, semmi több, mert miről is van szó? Hogy
Kazimír beszari. Nem volt Vietnamban, nem tárgyalt a Word Trade Center tetején, nem
volt a felesége a hetvenhetediken, nem volt kocsija, farmja, szerelme, kurvája, kalandja;
se kutyája, se nyula, még egy rohadt guppija sem, de még egy tisztes kórt sem találtak
a vérében. Sápadt, löttyedt okostojás. Egy pöcs. Tipikus handabandás senkiházi, akiben annyi szufla sem volt, hogy elvegye a nagyit, csak párszor beakasztott neki, ennyi,
most meg itt sajnáltatja magát, veri a nyálát a nagy semmire. Egy dologban van csak
igaza. Szeretni egy nőt kockázatos. Gondolj csak nagyapára! Ráfaragott azzal a Jessica
Vernieu-vel. De ő, baszki, legalább ráfaragott, s egyébként is: őt legalább – ne érts félre!
– fejbe baszta Walter Freeman.* Kazimír meg? Nevelt ő gyereket? Házasodott? Háborúzott? Bolyongott? Volt valamikor valamije? Vesztett el valamikor valamit? Legalább
törte volna el egyszer a lábát, legalább esett volna három napra a dögkútba, tévedt volna
el a Tahoe-tónál, de nem, semmi efféle, még a pamutgyár környékét is nagy ívben kerüli. Csak egy középszerű, charme-os opportunista. Egyébként is: almabort iszik, basszus,
a nagyi viszont scotchot.
És mi a legjobb? Én sem tévedtem el a Tahoe-tónál, én sem estem dögkútba, és
szerelembe sem; mindig vigyáztam: nehogy elsodorjon a parttól a hullám, és ha így
folytatom, pont olyan seggfej leszek, mint Kazimír.
– Tudod, mire jöttem rá az utóbbi években? – folytatja Kazimír. – Hogy azért szebb
is lehetett volna az életem. Ha már az elején azt gondolom, szép lesz, szebb is lett volna.
Lehet, hogy most rohadt özvegyként ülnék itt, vagy özvegyként te innál itt Dannel, aki
talán a fiunk lenne, mégis, rohadt boldogan gondolnánk vissza az együtt töltött napokra.
Én meg mire gondolhatok vissza? Csak a saját rohadt félelmeimre. Szóval, Ina, utóbb
bizony rájöttem: lehetett volna jobb is ez az egész, és akkor nem lenne minden, beleértve ezt a napot is, ilyen rohadt.
– Ez tényleg gáz – vetem közbe.
– Fiacskám, te most csak iszogass! – kéri Coolbirth nagyi.
– Gyere, Dan, igyunk most már inkább gyömbérsört! – fog kézen Angelica Warren,
és elrángat.
Kazimírnál elbaszottabb iszákost nem ismerek, de az is igaz, hogy másoknak meg
szent meggyőződésük, hogy az élet szuperklassz, és megváltják majd a világot – na és
persze a világ is megváltja majd őket. Ilyen például Janette, a balerina, a nagyi legszánalmasabb barátnője.
A nagyi – azt hiszem – szépen öregedett, Janette viszont nem. Aszott aggszűz. Annak tűnik, pedig nyilván ronggyá répázták fiatal korában, megdugta az egész tánckar,
minden direktor, az összes kellékes. Ijesztő és komikus. Úgy jár-kel, mintha még flottul
menne a piruett; elhiszi, hogy a fiatal srácok is csodálják. A nagyi tényleg flörtöl, a

16

* Walter Freeman (1895–1972) amerikai orvos több ezer páciensen hajtott végre lobotómiát jégcsákánnyal
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hozzá illő, öreg és elbaszott csókákkal – mondjuk, Rogerrel –, de nem pillog a vastag
púder alól a kapualjban lézengő suttyókra. A nagyi azért nem hülye. Janette viszont az.
Elvesztette a fonalat; azt a fonalat, amit talán meg sem talált. Csoda, hogy egyáltalán
vannak megállapításai. Igaz, hetven fölött sem esik le neki a tantusz, hogy nemcsak a
huszonévesek, de az ötvenesek körében sem hódíthat, arra viszont rájött, hogy az élet
inkább ultraszar, semmint szuperklassz. Talán nem kellene most ezt gondolnia, ha a férfit nem tekinti az előnyös oldalt mutató tükörnek. Nyilván valahol él egy hetven körüli
tag, aki ma is sóhajt, ha eszébe jut Janette; egy vén krapek, aki annak idején, bár látta
Janette hiúságát, kóros szeretetvágyát, csapodárságát, mégis imádta; talán azt a palit
kellett volna Janette-nek észrevenni, és akkor most nem páváskodna itt félőrülten.
Janette és Kazimír gyakran ülnek közös asztalnál, s mindketten azt hiszik: a gond az,
hogy valamit nem tudtak meg időben.
– Ó, ha én is tudtam volna!
A legtöbb, amit a Destinationben töltött évek után megállapíthatnak majd, csak ennyi:
– Nem stimmelt velünk valami.
És nagyharang…
Talán erre mondta annak idején doktor Walter Freeman:
– Sok százezer amerikai szeretne boldog lenni, sok százezren várják a megváltást, és
bátran állíthatom, nem kell már soká várni!
Oké, jó lenne tudni tizenhat évesen a tutit, de ha egyszer vénlányok és leszázalékolt gazemberek sem tudják, honnan tudnák kis seggdugaszok? Nem értem, miért kell az ilyesmit
beszopni. Tényleg, a Rimbaud kölyökről épp csak leszáradt a köldökcsonk, szól egy ilyet,
hogy mindent megírtak már, aztán ezt is úgy szajkózzák, mint azt, hogy minden rosszban
van valami jó. Ez fáj. Ha a rosszban van valami jó mégis, akkor nem más, mint hogy tudhatjuk, hogy úgy rossz, ahogy van, és nem kell már keresgélni benne a jó után, ettől megnyugszik az ember, de ha a jót keresgéli benne, és hirtelen nem találja? – állati pipa lesz.
Nézd meg Kazimírt! Mire megy a lelkizéssel? Azt keresni, hogyan lett volna szebb
és jobb, pont olyan, mint a jót keresni a rosszban. Mi értelme? – kétszer annyit iszik, és
alakoskodó lesz.
– Ha szorul a hurok, számíthatsz rám, fiam! Keress csak bármikor – mondja négyszemközt, és bizalmaskodva a vállamat lapogatja, mintha legalábbis az unokaöccse lennék. Egy pillanatra megfordul a fejemben: talán a seggemre bukik, de nem; csak azt
reméli, hogy elmesélem a nagyinak, milyen klassz, segítőkész pasas. De mi történik,
ha tényleg szorul a hurok? Amikor nem is a hurok szorul, hanem minden kötél szakad,
anyám olajra lép, Coolbirth nagyit kinyírja a dohány, apám is alulról szagolja az ibolyát,
a legkisebb jóindulat is életmentő lehet, és eszembe jut, mit ígért Kazimír, és tényleg
lemegyek a Destinationbe, na, akkor mi van?
– Sajnálom, kiskomám, nem segíthetek.
Az oldalán a szutyok Jessica pillog, mint egy kis molylepke, kurvára nem érdekli,
miről van szó, holott most mondtam el, hogy a nagyi után földobta a bakancsot apám is,
rendben, mindezt nem könnyek között, ettől függetlenül valami azért bemehetne a liba
agyába, de nem.
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– Táncolsz velem, Dan?
Zene sem szól, most mondtam, hogy apámat kapartam el pár napja, és egyébként
is, nem látja az eszement tyúk, hogy az unokája lehetnék? Basszus, a dédunokája! Ne
gondold, hogy félreértem a helyzetet, legalább a bokáját ne villogtatná, ne mutogatná a
combjában eldurrant, lila ereket, és ne vetne rám a férfifaló-pillantásból háromnyalábnyit. Vigye táncba a halál!
– Hé, Zed – fordul a pulthoz Kazimír –, kihoznál még egy kört, kösz!
Fordulnátok föl! És a nagyi képes volt egy ilyen tetű süketelését hallgatni egész
délelőtt.
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Azt is sulykolják, hogy mindenki egyedi meg különleges. Én is sok páratlan taggal találkozom, és mondhatom, nagy tömegben különösen unalmasak. A szuperklassz és az
ultraszar mártírjai, Kazimír és Jessica éppúgy, mint a rezignáltak. Mellesleg az Alcatrazban is különös fazonok hűsöltek. Mindegy, maradjunk annál, hogy mindenki egyedi. Hát akkor mindenkivel történhet olyan, ami másokkal pont úgy még sosem. Igaz:
ükanyám meg a nagyi is ugyanabban a könyvtárban nevelték egyedül, vénlányként a
fiaikat. Kísérteties a hasonlóság, de az egyik 1895-ben szült, a másik viszont 1955-ben
vette magához a féltestvérét. Nem is arról van szó, hogy az egyik szült, a másik viszont
örökbefogadott – bár féltestvért befogadni azért nem egészen örökbefogadás –, nem is
arról, hogy egészen más volt a padló a régi és az újjáépített könyvtárban, hanem arról,
ember, hogy totál más 1895 és 1955. Hogy mást ne mondjak, az egyik az 1906-os földrengés és a nagy krach elé, a másik mindezek mögé, sőt Pearl Harbor utánra esik. Ne
mondják nekem, a kísérteties ismétlődés ellenére se, hogy ez a két sors ugyanaz!
Ha épp érdekel, megmondom: abszolút hidegen hagy, amikor körmönfontan írnak a
semmiről, és azt mondják, hogy valaki a nyelv mestere, egyébként is mindig az a hátsó
gondolatom támad, hogy ez nem az írásra, hanem a szexre vonatkozik. Talán nem is
nyúlok mellé nagyon. Figyeld csak meg, milyen szemérmetlenül nyalnak egymásnak a
tévében. Coolbirth nagyi sokat köszörülte ezen a nyelvét.
Oaklandbe költözésünk előtt azért kilincselt apámnál, hogy kandallós lakást vegyen. Fater rendes tag volt, természetesen felhajtott egy kandallósat, ami errefelé nem
könnyű. Nagyi imádta a lángokat, imádott a tűznél olvasni; ha felbosszantották, azt
játszottuk, hogy én vagyok Piroska, ő meg a farkas; nem számított, hol járok a lakásban, teli torokból üvöltött:
– Dan, fiam! Gyere ide!
Nagyiban volt valami sötét és szenvedélyes, és persze gyerekes is, nem tudta levezetni a dühét nélkülem. Példát statuált, mintha a középkorban élne, de mit ér az egész,
ha nem vonul ki a város apraja-nagyja elborzadni az eretnekek kínhalála láttán? A nagyi
számára én jelentettem a borzongó, elismerően morajló feudális tömeget.
– Nagyi! Miért olyan nagy a szemed? – kérdeztem.
– Hogy jobban olvashassak – válaszolta rekedten nagyi.
– És miért olyan nagy a füled?
– Hogy megtartsa a szemüveget!
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– Miért olyan nagy a szád?
– Hogy válaszolhassak neked.
– És mondd, nagyi, miért olvasol a kandallónál?
– Hogy ezt a szemetet a tűzbe vessem! – kiáltotta, és a folyóiratot, könyvet, antológiát, mikor mi bosszantotta fel, három lépésről, hajszálpontosan a lángok közé küldte.
Anyám totál kiborult.
– Dan, hogyan lehetsz te is ennyire hülye? Szerintetek ez vicces?
– Te kérdezed ezt? – sziszegte Coolbirth nagyi egy pillanat alatt a legsötétebb arcát
mutatva. Infantilis szépasszonyból varázsütésre felfújt arcú Gorgóvá vált. – Te, aki kéziratokat égetsz?
Anyám ugyanis egy rohadt napon elégette a fater verseit.
– Az más.
– De mennyire! Azokból a versekből egyetlen példány volt a világon!
– És az elég indok, hogy együtt éljek velük?
– Nem a versekkel éltél együtt, te nyomorult, hanem a fiammal! – üvöltötte Coolbirth nagyi, és már nyúlt is a botja felé. Anyám legyintett és iszkolt. Jól emlékszem: a
nagyi múlt időt használt és fiának nevezte a fatert, bár valójában a féltestvére volt.
De talán mégis igazuk van azoknak, akik a sztorikat meg a puhafedeleseket savazzák,
amennyiben ők speciel úgy élnek, hogy abban már nincs semmi új. Nem kell azt szégyellni, sokan élnek így; felkelnek, lefekszenek, esznek, isznak, böfögnek, urambocsá
írnak, teszem azt, még regényt is, egyébként meg úgy undorítóak, ahogy vannak. Bizonyára én is unalmas és gusztustalan húgyagyú vagyok. Mégsem állítom, hogy mindenki
ugyanilyen unalmas és gusztustalan, és nem állítom, hogy senki sem élhet újszerűen,
és mindenkivel az a faszság történik, ami korábban másokkal már ezerszer megesett.
Még ha úgy lenne is, akkor sem állítanám, mert ezt mondani lelombozó; ha már egyszer
szívok, hadd szívjak a magam módján, ne kelljen azt hinnem, hogy pont úgy szívunk
mindannyian.
Mit szólt volna apám, ha azt mondtam volna:
– Nem tudom, hány faszi verseit égette el a felesége, úgy tippelem, nem soknak,
de azért megesett már másokkal is, úgyhogy fel a fejjel, fater! – És persze hánynék
magamtól, hogy én is egy kikúrt Jágó lettem. Ha kicsit vérmesebb, joggal üt szét baseballütővel, vagy belenyomja a pofámat a grillbe, én pedig, miután kivettek a gipszből,
az arcomra meg felvarrták a seggemet, talán még oda is sántikálok hozzá:
– Hülye voltam, bocs, apa.
Miért ne lehetne mindenki története más és más?
Vajon Shakespeare miért nem gondolta, hogy a szerelmi sztori már gáz. Mert megfizették? Hát aztán! Bach is felmarkolta a kölest a d-moll toccata és fúga után. Vivaldi a
Négy évszakért annyit kapott, hogy nyugodtan recskázhatott nyolc évszakig, más kérdés,
hogy képtelen volt beosztani. Mit gondolsz? Bernstein egy karton cigiért írta a West Side
Storyt? Balzac meg éppenséggel azért írt, hogy kicsengesse az adósságait. Mondjuk, ez
bizonytalan összefüggés, mert ha az eladósodás és az alkotóképesség között ilyen össze-

19

Csillagszem – Csillagvizsgáló

függés lenne, ma élne a legtöbb Balzac, de világos, hogy nem ma él a legtöbb – holott
az adósságok, a körbetartozás aranykorát éljük. Ami pedig Shakespeare-t illeti, ha jól
tudom, nemcsak klassz szerző, hanem London legjobb lókupece volt. Megkockáztatom,
többet kaszált a lovakkal, mint a színdarabokkal. Ha ma élne, olyan lenne, mint Stephen
King, de két bestseller között azért elpasszolna ötven zsír új Cadillacet meg egy rakás
Microsoft-részvényt is.
A Will előtti ezer évben jóval több szerelem volt, és valószínűleg többet is írtak róla,
mint a Rimbaud utáni százegynéhány évben, ilyen alapon már Shakespeare is irtózhatott
volna a love sztoriktól, a Rómeó és Júliát is hagyhatta volna a francba, mégis megírta,
ma is olvassák, mi több, én is olvastam. Nem rossz, de azért megveszve nem vagyok.
Tény, hogy Rómeót nem komáltam azután, hogy Mercutiót leszúrta Júlia unokabátyja,
az a tetű Tybalt. Az Rómeó hibája volt, és engem kibaszottul lelomboz, ha kinyírnak
valakit, pláne, ha más hibájából.
Részlet a Jégvágó című idén megjelenő regényből
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Nyirán Ferenc

chanson
még idelenn egy kicsit császkálok
bár úgy látom egyre csak hátrálok
ne bántson ragrímet ha hányok
egymásra non je ne regrette rien nem bánok
semmit sem kár hogy nem piafnak születtem
mint őszi táj busong a lelkem
francokat ezt is csak elcsentem
valaki megírta helyettem
ne féljen senki én nem bántok
ha mégis csak magamnak ártok
nézek tök józanul nem látok
senkit hát persze mert hátrálok
tükörben időben és térben
egyszer csak eltűnök egészen

álomzúzás 7.
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olvastam a kanapén
heverve amikor látóterembe
sötét zuhanás villant
az erkély felől a
puha téli hóesésbe
és hozzá egy tompa
puffanás kinéztem
ott hevert a betonon
a roncsolt test a kifordult
végtagok a szétloccsant
koponya de nem ébresztettelek
fel nem akartam hogy
így láss
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e. emléke
előbb szemembe néz
aztán félre
csak hallgatása zúg át
a csöndben
előbb középre áll
aztán szélre
végül hátrálni kezd az
időben

23

Csillagszem – Csillagfényben

sándorerzsi

Hárman a hol?
Podmaniczky Szilárd: Feltétlen emberek
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Állítólag ott van körülöttük a város. Kell lennie infrastruktúrának is, holmi közműveknek, hiszen felkattintják a villanyt, eresztik a vizet, nézik a televíziót. Kimennek az
utcára, sőt egy pillanatban fény derül egy kertre is. Abban pedig egy olyan fára, amely
különböző gyümölcsöket hozott, aszerint, hogy éppen mit ojtottak az ágába. Almától
a szőlőig. Ha pedig így, márpedig így, akkor lennie kéne Józsi bácsinak, Mártonnak és
Pesztonkának egymáson kívül valakijüknek még az életben, de még az sem egészen
világos, hogy ők miképpen kerültek egymás mellé. Pesztonkának a nevéből ítélvén feladata is adódhatna, vigyázhatna éppen valakire, felelősséggel tartozhatna, ha Zsebenci
Klopédián is számon kérhető lenne az egyetemes műveltség (egyébként majdnem).
Pesztonka felelősségteljes neve önmagáért felelős személyt jelöl, akinek éppen elég
teher a reggeltől estig tartó nap, és benne az élete, amelyben egyébként nem is történik semmi különös. Csak éppen ugyanannyi, mint Mártonnal és Józsi bácsival, akik
szintén az egyik napról a másikba való átéléssel foglalatoskodnak. Együtt vannak ők,
mert összefújta őket az írói fantázia, egy lakásba, és ott gyökeret vertek, mint a kertben
összevissza ojtott gyümölcsfa. Életük egymásba és egymásból ágazik, de alig jut belőle
a lakáson túlra. Mi lehet ott a világban, a városban, az utcán, a folyosón, vagy csak ez a
lakás van, a semmit megosztó falaival? – nem mehetünk biztosra.
A három egymáshoz rendelt ember megszokottan hümmögi tele egymás életét.
A köztük meglévő összhang régi együtt élős rutint sejtet. Olyanok ők, akik egyfajta történelemmel és az abból adódó szókinccsel megbízhatóan beszélik azt az egy nyelvüket,
és ha kell, pontosan térnek ki egymás útjából. Nem mozgékonyak, nem aktívak, meg
aztán hova is lenne az a nagy sietség, ha nem is tudható pontosan, hová nyílik az ajtó.
A látszólag hiperrealista trió rengeteg abszurd párbeszédet produkál. Valahogy úgy,
mint ha egy valóságshow-ban néznénk egy jóindulatú és valósághű szereplőt, aki csillogó szemmel ismétli el a hozzá is eljutott ismereteket. Az ebben az űrből kimetszett
lakásban lakó három emberhez is eljutnak az információk, az üzenetek, és a legegyszerűbb, amit tehetnek velük, hogy beépítik az életükbe, úgy, ahogyan a legvehetőbb a
számukra. A rovásírást azért kellett feltalálni, mert valakinek annyi volt már a rovásán,
hogy azt fel kellett jegyezni valahová. Avagy Pesztonka a cápanyelv megérthetőségén
elmélkedik. Valós gondjaik vannak, igazi aggodalmaik, amelyeket a félvalóság hozzájuk beszűrődő félreérthető hírei generálnak. Nem kételkednek a dolgok igazságában, a
hírek szavahihetőségében, megoldani próbálják önmaguk számára az egymásnak ellentmondó dolgokat. Lefordítani magyarról magyarra, cápanyelvről saját nyelvre.
Hármuk naiv igyekezetén egészen addig lehet harsányakat kacagni, amíg elhisszük,
hogy a még meglévő lakásunk falán túl van világ, és úgy képzeljük, hogy rendet tu-

Csillagszem – Csillagfényben

dunk tenni az onnan ránk zúduló információkazalban. Ha csak egy pillanatra ellankad
az éberségünk, egy réteg máris maga alá temetett bennünket, és onnantól kezdve csak
drukkolhatunk, hogy bírjuk józan ésszel a versenyt a ránk ugró világ és a benne helyünket magyarázó gondolataink vagy akár erkölcsi megfontolásaink között.
Márton, Pesztonka és Józsi bácsi szöszmötölős állandósága az olvasónak sokféle játékos mozgalmasságot nyújt. Nyelvi viccek, lelemények sokaságában lehet élvezkedni,
miközben a három szereplő nem válik három pontosan körvonalazható karakterré. Inkább olyanok ők, mint együtt tévézésükkor a képernyőre vetett másuk. Mintha egymást
néznék. A valóságdoboz a dobozvalóságot. Jól érzik magukat együtt, vagy ki tudja?
Mert amikor mondanák, nem mondják, az ez irányú gondolataikat visszanyeleti velük
az író. Ránk még csak-csak tartozik, de egymásra nem. Így élünk persze mindannyian.
Ha beszélnénk egymással, ha tudósítanánk önmagunkról, kevésbé lennénk fogékonyak
a szappanoperák előreemésztett, konyhakész patentjaira. Attól, hogy nem gyűjtünk
Isaurának, még keresgéljük a papír zsebkendőt, mert már megint valami macskaszőr
szálldos a lakásban, és egyáltalán kinek jutott eszébe bekapcsolni a televíziót?
Ők hárman, abban az űrben keringő lakásban, az ő televíziójukkal talán csak azért
vannak együtt, hogy a tévékészülék ne árválkodjék egyedül. Mintha a sugárzott műsor teremtené meg a közönségét is, egyszerre hármat, két generációt, két férfit és egy
nőt. Pont így és pont őket. Egy sík egysíkot teremt. Minden igyekezetükkel jóindulatú,
őszinte magyarázatot keresnek és találnak a bonyolultságokat leegyszerűsítő receptek
készséges használatával a tévé szabta világuk gondjaira. Honnan is tudhatnák, hogy már
régen Beckett utolsó tekercse forog? Mi, akik tudjuk, legalábbis sejtjük, még mindig
próbáljuk magunkat megdumálni. Jól szórakozunk Józsi bácsi, Márton és Pesztonka
mondatain, ahelyett, hogy kinéznénk magunknak a még meglévő kertünk egyféle gyümölcsöt termő fáján egy vastagabb ágat.
Noran Kiadó, Budapest, 2003, 174 oldal (2000 Ft)
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Podmaniczky Szilárd

Feltétlen emberek
(részletek)
A súrolópor
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Pesztonka új golyóálló mellényt vásárolt, felcsatolta, s szerette volna kipróbálni. Odaadta Mártonnak a pisztolyt, hogy lőjön rá nyugodtan. Márton elsütötte a fegyvert, de
nem talált. Józsi bácsi épp ekkor érkezett haza a szabójától, az újonnan varratott öltönyben, mert híre jött, egy távoli rokona esküvőt helyezett kilátásba.
A lövéssel egy időben toppant be, s mindjárt nézegetni kezdte a cipője talpát, mibe
léphetett bele, ami ekkorát durrant, ám a szoba ajtónyílásában egyhamar meglátott egy
kezet, amely pisztolyt tart, s azt újra elsüti. A fegyver kissé felrúg, ám a kéz keményen
tarja. Majd újra lövés, s hallja, ahogy a test elvágódik a szobában.
Gyorsan végigfutott Józsi bácsi gondolatrendszerén minden lehetséges megoldás.
1. Készpénzt nem tartunk itthon, 2. Nem szedünk sehol védelmi pénzt, 3. Akkor mi
lehet a gyilkos indítéka?
És ez az utóbbi szöget ütött a fejébe. Lábujjhegyen a konyhába tipegett, ahol már
előkészítette az antikváriumba visszaküldendő krimiket, és úgy emlékezett, mintha az
egyikben lett volna valami hasonló, miszerint az indíték csak azután derült ki, hogy a
tettest elkapták. Pergő kézzel lapozgatta a könyveket, már fél mondatból tudta, melyik
krimit olvassa. De se ez, se az. És akkor homlokára csapott, és elmondta magát mindennek. Hát persze, először a tettest kell nekem is elkapnom, aztán meglesz az indíték.
Visszarakta a könyveket a mosogató alá, de egy könyv megcsúszott a zacskóban, és
felborította a súrolóport. Józsi bácsi ismét elmondta magát mindennek, majd kiemelte a
súrolóport, s lábujjhegyen megindult a szoba felé.
A kéz még mindig ott állt, szorongatta a pisztolyt. Józsi bácsi hirtelen odalépett, és
a tettes szemébe hintette a súrolóport, ekkor újra elsült a fegyver, s a szobából zokogás, Pesztonka zokogása hallatszott. A súrolópor fehérre meszelte a támadó arcát, Józsi
bácsi pedig rávetette magát, s azt kiabálta: add meg magad, add meg magad, különben
szétsúrollak! A tettes visszakiáltott: add meg te, add meg te! Mindeközben Pesztonka
egyre hangosabban és szenvedélyesebben sírt. Józsi bácsi nem bírt a tettessel, ezért úgy
döntött, inkább Pesztonkát vigasztalja, meg különben is, már mindkét új zakóujja leszakadt, nincs értelme tovább verekedni.
Volt is miért sírnia. Pesztonka lábai előtt ott hevert egy egész köteg lőlap, kétszázas
csomagolásban, és most már használhatatlanul, a tettes egyszerre átlőtte mindet. Míg
Józsi bácsi vigasztalta Pesztonkát a golyóálló mellényben, addig Márton eltávolította
arcáról a súrolóport egy ruhakefével, majd Józsi bácsi háta mögé állt, és megveregette
a vállát. Megismersz, kérdezte Márton. Meg hát, válaszolta Józsi bácsi, amikor baj van,
te soha nem vagy itthon...
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Gyógyfagylalt
Pesztonka egy heves-meleg délután gyógyfagylaltot gyártott. Ez aztán a gyógyfagylalt,
mondogatta magában, mint akinek be sem áll a szája. Kevert bele puncsot, csokit, kivit,
almát, citromhéjat, malagát, és úgy volt, hogy mind a harminc gyógyfű reszelékével
meghinti, de csak 29-et talált a tartályban. Sebaj, gondolta Pesztonka, ez ma legalább
egy eleven és fesztelen, egy mindenre jó nap, amikor a rádió nem olvas be ájtatos híreket, nincs időjárás, nincs koccanásos haláleset, nincs nemi erőszak, nincs orrpolipba
belehalt tiszti szolga, csak gyógyfagyi van, a maga megkonstruált egyedi valójában.
Húha, Pesztonka, mondta Márton a konyhaajtót támasztva, ezt a sok zöldséget honnan veszed?
Figyelj, Márton, ugye nem akarod azt mondani, hogy szívesen feledkezel bele bármibe, amit csak kínálnak, ahelyett, hogy a magad eszénél maradva, és szem előtt tartva
potenciális porhüvely-jellegedet, nem kívánsz ugyan végtelen döbbenetet, és erkölcsi
megújhodást az enyésző emberiségnek, de azért, cseszd meg, ne mondja már meg senki,
hogy mit csináljak.
Megmondják azt anélkül, Pesztonkám, dugta be fejét Józsi bácsi. Látod, nézd, mit
használsz, emulgeálószertől kezdve az összes szaros lábasig; nincs menekvés, kislányom, nyakig ülünk az előregyártott világban.
Én nem akarok moralizálni ezen, mondta Márton, inkább együk meg a fagyit, aludjunk egyet, délután fussuk körbe a füzest, este meg durrantsunk be a cserépkályhába,
Pesztonkának rendelünk egy intelligens, logisztikai vizsgával rendelkező csippendélfiút, Józsi bácsinak egy javasasszonyt két cicával, melyek álló éjjel gombolyítják fájó
dereka körül a puha fonalat, én meg elboldogulok egyedül is, egyelőre.
Lehet, hogy igazad van, mondta Pesztonka, és ahogy volt, kihajította az ablakon a
gyógyfagyit.
Hát ezért igazán kár volt, mondta Józsi bácsi, Márton épp azzal kezdte, hogy először
is együk meg a fagyit.
Pesztonka elszégyellte magát, hogy ennyire nem figyelt.
Sebaj, mondta Márton, most elmondom nektek, milyen ízkomponenseket éreztetek volna.
Pesztonkának lekókadt a feje, Józsi bácsi södörte a borostáját, de Márton csak mondta és mondta a fagylalt összetevőit, melyik íz hogy kombinálódik a másikkal.
Ahogy így folyt a szó, az utcán csaholászva kutyák vetették magukat a fagylaltra.
Mártonnak se kellett több, előkapta a felvevőjét, és vagy tíz tucat remek felvételt készített a kutyákról. Két évre ellátta a kutyamagazinokat jobbnál jobb fotókkal, s az alatt a
két év alatt mindhárman jól és boldogan éltek, amíg...

Epicentrum
Este volt, a nap lement, a tévé keresőgombjára ráesett a szekrény.
Mindhárman a nappaliban ültek, szótlanul, mint három régész a talajvíz felett, és
néha ilyen gondolatok futottak kört köztük, hogy le kéne cserélni az ülőgarnitúra kár-
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pitját, vagy nedves porszívóval kiatkátlanítani a szőnyeget, vagy leradírozni a fölragadt
szúnyogholttesteket, vagy kimosni a vigyázzban álló függönyt, az ablakon az a hatszáz
zsíros kéznyom mire még?, vagy parkettát csiszolni egy héten át gázmaszkban.
De nem, egy húron pendültek, ám éppen rezzenéstelen állt ez a húr, mint favágók
köpése a dermedt éjben. Mi lesz most? Véget ért egy játszma? Mindenki kiürült? Vége
a dalnak? Se motívum, se kihívás, se kéj, se önimádat, se borzalom, se hanyatlás, hanem
maga az egyidejű és önmagán belül létező valamicsoda, az abszolút nulla, túl a szingularitáson, túl a fizikából benyelt kegyelemkettes életútromboló megalázottságán. Dehogy, ám mégis, azt kell mondanunk, ez a rendszer örökre így marad, ha nincs a külső
Kéz, mely fölrázza használat előtt az embert; most valahogy ezt kívánja a leíráslogika.
Először Pesztonka emelte föl a tekintetét, majd a két férfira nézett. Azok pont fordítva, előbb Pesztonkára, aztán fölfelé néztek, s amit nem láttak, az az a zaj volt, ami a
fejük fölött dörömbölt. Előbb csak halkan, hogy senki meg ne hallja – bár egy bizonyos
fültisztasági határon túl nincs értelme a bújócskának –, majd mind elementárisabb és
gusztustalanabb hangzavarba csapott át, a csillár ész nélkül hullámzott, himbálódzott,
akár egy bemutatóra szánt tornászbaba.
Mindhármukban egyetlen kérdést idézett az eset: mi ez? Nem szóltak előbb, hiszen
mit lehet itt mondani ekkora hallgatás után, ám mindhárman a következőkre gondoltak.
Valaki csúnya tréfát űz velük. Ám előbb még arra, hogy valami baj van, esetleg a
négysávos utat vezették át a házon. Ám lehet, hogy álmából ébredt riadt tehén járja
vitustáncát a tetőn. Vagy a krosszosok egymásra megorrolva gyakorolnak. Esetleg más
állatok, páviánok hada, orrszarvúcsordák, mellizmokat földhöz csapkodó banyacsapat.
És még sorolhatnánk, ha pontosan látnánk a fejükbe. Ám már nincs messze az idő, hogy
a valóság utolérje a képzeletet, vagy a képzelet beérje a valósággal.
Először Márton állt föl, ő volt a legjobb fizikai állapotban, a többiek követték a
padlásfeljáró felé. Várjatok, torpant meg Pesztonka, s egy üres szelet kenyeret magához
vett a konyhából, majd szétosztotta. A gondoskodó nő, mondta Józsi bácsi, s ha nem is
sírta el magát, de egy pillanatra elfeledte, hová lesz a séta.
A feljáró felnyílt Márton keze nyomán, a hang még otrombább formában dühödött,
mikor egy szemvillanás alatt ugrott fel Márton, Józsi bácsi úgyszint, Pesztonka hátulról
fedezte a kettőt. Szemük s szájuk tátva maradt a hatalmas talánytól, mindenre gondoltak, csak erre még nem volt idő.
Évek múlva így mesélte Márton a tévéseknek, kicsit oldott rajta, kicsit színezett:
földrengés volt, csak mi nem vettük észre, és fönt a rég nem használt súlyzóim újra élni
kezdtek...
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Különleges közhelyek
Könnyed tavaszi délután egy napsütötte, virágokkal teli belvárosi parkban. A gimnazisták rajzmappákkal a hónuk alatt vonulnak kifele a kapun. Helyüket az ebéd
utáni alvásból felébredt babák és mamáik veszik át. Itt jön Pittmann Zsófi képzőművész is, az egyéves Lujzával. A nagylány, Mici még óvodában van, onnan úszni
megy. Zsófi most elsősorban anya, de előtte újra divatba hozta a falvédőt.
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Szülei ötlete alapján ment Szombathelyről Pécsre alkalmazott grafikát tanulni, mert a
nyolcvanas években úgy tűnt, hogy van jövő a szakmában. Működött is egy darabig,
amíg kézzel készítették a hatalmas moziplakátokat. „Óriási Bud Spencereket festettem
szerte Vas megyében.” Aztán, amikor jöttek a nyomtatott plakátok, ez a műfaj kihalt,
és amikor a számítógép átvette a terepet az alkalmazott grafikában, Zsófi felelevenítette
díszítőfestői tudását. Készített műtárgymásolatokat a Nemzeti Múzeumnak, a Páva utcai Holokauszt Emlékközpontnak, keze nyomán görög harcosok elevenedtek meg egy
magánház nappalijában.
Ekkor már Budapesten élt. Húszévesen úgy érezte, Szombathely szűk az ambícióinak.
Jó barátok voltak Lang Györgyivel és Falusi Mariannal, együtt találták ki a Pa-dö-dő
zenekart. „Az ő imázsuk kialakítása az én gyerekkori munkám – idézi fel Zsófi. – Rajtuk
keresztül kerültem be a zenészvilágba. Akkoriban sok lemezborítót is készítettem.”
Falvédőket középiskolás korában kezdett gyűjteni, amikor kollégiumi szobája falát
a piacon fillérekért vásárolt darabokkal dekorálta – a többieknél szokásos, magazinból kivágott poszterek helyett. „Röhögtünk az ábrázolásmódon, a szövegeken, az egész
gyermeteg bájon. Már akkor eljátszottam a gondolattal, milyen falvédők születnének,
ha divat lenne még ez a műfaj.”
Hosszú, egyéb munkákkal eltöltött évek után 2002-ben megismerkedett Magera
Éva nénivel, aki kézimunkaszakkört vezetett a tokaj-hegyaljai Tállyán. Zsófi megkérdezte, ha ő előrajzolna egy falvédőt, vállalná-e Éva néni, hogy kivarrja. Boldogan vállalta. Ez Zsófinak is olyan lendületet adott, hogy míg Éva néni az X-akták
hőseit hímezte, ő is nekiállt első saját készítésű falvédőjének, és felvarrta rá Zámbó
Jimmy arcképét.
Sok a csavar ezekben a modern képzőművészeti alkotásként kezelt, autentikus
technikával és ábrázolásmóddal készült fali képekben, amelyeknek az első reakciók
ellenére nem minden esetben a kacagtatás vagy a polgárpukkasztás a céljuk. Például
egy csepeli konyhában teljesen természetesen hat egy Zámbó Jimmy-idézet, amelyet
a ház asszonya amúgy is énekelget, vagy Farkas Bertalan és Valerij Kubaszov ikonikussá tett figurája, a kor szellemét és a tipikus falvédőszöveget egyszerre felidéző
„Egyetértés Tisztaság” üzenettel. A „falvédő mint a régi korok posztere” vonalon teljesen jól értelmezhetők a popkultúra figurái, az elrajzolt Madonna, a Piramis, James
Bond vagy Superman.
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De mindez többszörösen idézőjelbe kerül, amikor Tarr Béla híresen hosszú Sátántangója jelenik meg egyetlen képbe sűrítve: a máskor kacskaringókkal telehímzett ornamentika helyett az üres tájon távolodó alakok sok-sok apró és tömör száröltéssel kivarrva. Különös harmóniába kerül tartalom és forma a Hamvas Bélát idéző „Végül is ketten
maradnak: Isten és a bor” felirattal.
A David Fincher rendezte Harcosok klubjára utaló felirat – „Anyu ökölbe szorított
keze vagyok” – egy kislányruhán egészen újszerű képzettársításokat szül a szemlélőben.
Nem véletlenül. Pittmann Zsófi és alkotótársai több mint tíz éve visszajárnak a romániai
Bihar megyében található Élesdi Művésztelepre. Ez idő alatt az egykori főiskolások
felnőttek, családot alapítottak, számtalan gyermekkel gyarapodtak. Évente beszámoló
kiállításon mutatják be legfrissebb alkotásaikat. Az egyik ilyen kiállítás megnyitóján az
időközben megszületett Mici ebben a ruhácskában demonstrálta, mivel voltak elfoglalva az utóbbi időben.
Falvédőn bibliai üzenet – teljesen természetes. Falvédő stílusban kihímzett Jézusarckép egy jégerfelsőn – tipikus Pittmann Zsófi-féle gondolat. A megfelelő szemüveg
segítségével akár három dimenzióban élvezhető szentképek – szintén az ő egyedi gondolkodás- és ábrázolásmódjának beszédes példái. A Ponyvaregény című Tarantino-film
nyomán elhíresült bibliai idézet, jobbról-balról a virágkoszorúval körbefont, pisztolyos
gengszterekkel, ismét egy újabb történethez vezet.
Zsófi és testvére, Marci 2011-ben felvették a kapcsolatot a kalocsai női börtön vezetésével, hogy szeretnék a fogvatartottak segítségét kérni egy művészeti projekthez.
„Magánemberként nagyon nehéz bejutni a kalocsai börtönbe, már ha nem csináltál semmit” – jegyzi meg Zsófi. Sok egyeztetés előzte meg, mire húsz-egynéhány előrajzolt
falvédő eljuthatott a fogvatartottakhoz. Később találkozott is azokkal, akik részt vettek
a hímzésben, és nagyon örültek, hogy legalább valami színt hozott a feladat a szabadidejükbe. Az együttműködésből tematikus anyag jött létre, amelynek minden darabja
a bűn, a bűnhődés és a szabadság témakörében született. A legösszetettebb darab talán
az a színpompás kalocsai motívumokkal készült kendő, amelyet egy fogva tartott kínai
nő hímzett, és amelynek a felirata: „Köszönet a boldog évekért!” A tervek szerint az
együttműködés keretében készült művek eladásából származó bevétellel a börtönlakók
szabadidős elfoglaltságait szeretnék támogatni sportszerek, könyvek vásárlásával.
Zsófi szereti, ha használják a falvédőit, de egyedi, kortárs művészeti darabjait nem
szokták a tűzhely fölé akasztani, nehogy ráfröccsenjen a pörköltzsír. Viszont egy polgári ebédlő falán nagyon is autentikusan mutat egy eredeti Pittmann Zsófi-alkotás.
Az volt a terve, hogy készít egy tárlatra való anyagot, körülbelül húsz darabot. A kiállítások beindultak: először 2004-ben a budai várban, a Magyar Borok Házában, majd
Szlovákiában, később pedig a falvédők őshazáján, a Kárpát-medencén túl Észtországban és Hollandiában is bemutatta műveit. A hiteles háttér érdekében általában egyedi
tervezésű hengerekkel – rajtuk Kossuth-arcképpel, Space Invaders- vagy éppen Jézus
szíve- és halálfejmotívumokkal – megfestett fal- vagy farostlemez felületeken helyezi
el az egyedi szőtt szalaggal keretezett textileket. Mígnem eljutott arra a pontra, hogy
úgy érezte, elkészített annyit, amennyit akart, többre nincs szükség. Akkor fordult a
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technikai bravúrok felé: háromdimenziós képekkel és anamorfikus ábrázolással kezdett
kísérletezni. Most úgy gondolja, maradéktalanul kiaknázta a műfajt, a stílust. Közel
nyolcvan falvédővel a birtokában egyelőre a lányaira kíván koncentrálni. Formálódnak
képzőművészeti ötletek a fejében, de ezekről egyelőre nem szeretne beszélni.
Az interjút László Anikó készítette
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Vécsei Rita Andrea

Dániel, bizony
A hangyáknak nem szokás nevet adni. Minek, úgyse tudsz a szemükbe nézni. Egyet
azért meg tudtam különböztetni a többitől. A combomon szaladgált összevissza. Fordulj meg, mordulok rá, meztelen a combom, nehogy megcsípj nekem. Felemeli a fejét,
lehet, hogy most éppen rám néz, és kiabál, mint Csáprágó tábornok a Z., a hangyából.
Túl hangos, ordít, nem értem pontosan, görgőscsapágy, mintha ezt mondaná, visszakérdezek: görgőscsapágy? Meglepődik, hirtelen elnémul, és megy tovább, sértődöttnek
tűnik a testtartása. Hiú hangya, lerázom magamról. Pedig épp adtam volna neki valami
hurcolnivalót.
Fáraóhangya, mondják a boltban, a Bábolna Biót vegyem, az jó ellene, most nincs,
hiánycikk. Két napomba telt, míg Kőbányán találtam egy régimódi háztartási boltot.
Vettem még mosószappant is, azt hittem, olyat már régen nem árulnak. Nem használom, csak időnként megszagolom. A hangyák kipusztultak, nem emlékeztet most már
semmi arra a csúnya ordítozásra. Felizgatnak a konfliktusok, rágom magam rajtuk egész
éjszaka, nekem most pihennem kell. Nemsoká utazom.
Miért Indiába, kérdezik, én nevetek magamban, nem kinevetem őket, mert tisztelem,
aki nálam okosabb, de olyan furcsa az arckifejezésük, nem lehet kibírni nevetés nélkül.
A Hősök terén láttam egy csapat nőt színes ruhában, mind különböző színű ruhában volt.
Megkérdeztem, indiaiak vagytok?, úgy tűnt, mintha nem értenének magyarul, mégis azt
válaszolták, hogy yes, indian. Viccesek voltak, még hogy indián, jól mulattunk, ekkor
határoztam el Indiát. A pénzről faggatnak még, nem illik pénzről beszélni, ezt kéne
mondanom, de azt mondom, örökség, és ezzel nem hazudok. Anyám hagyta rám.
Sokat bánkódok mostanában. Szociális munkás vagyok, majdnem elvégeztem az
egyetemet. Igényesebb társaságban úgy is érzem, mintha elvégeztem volna, választékos
vagyok, ha többet akarnak tudni, azt válaszolom, néhány vizsgám hiányzik. Nem jártam egyetemre végül, mert nincs meg az érettségim. De rendesen tanulok mostanában,
bánkódok, mert vihettem volna sokra, és akkor Indiában kihúzhatnám magam. Így is
kihúzom magam. A macskám megvigasztal, gyere Mirci, jössz ide, de rögtön.
Társasutazás, egyedül megyek. Van emilcímem, majd felírom annak, aki elkéri, hátha összebarátkozok ezzel-azzal. Könnyen barátkozok, egyébként kár, hogy mindig csalódnom kell az emberekben. Az öregeket szeretem, rám vannak utalva, hálásak, amikor
mesélek nekik, egy ideje Indiáról mesélek, mintha már lettem volna ott. A színes ruhákról mesélek, a nők szeméről, állítólag a férfiak is festik a szemüket, ezt nem mondom el,
nehogy felháborodjanak, micsoda fertő egy helyre megyek. Nem szeretem a konfliktusokat, a konfliktusok kiborítanak, jobb a békesség, pláne munkahelyen.
Szeretnék egy elefántot felfelé álló ormánnyal, szerencsét jelent. Dánielnek fogom
nevezni, mosolyog a pici, fekete szeme. Bibliai név. A csoportvezető nagyon kedves
volt, mindig mellette kellett maradnom, hogy el ne vesszek, mert nem tudok jól angolul.
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Pedig megértettem magam az árusokkal, felaggattak rám mindent, gyönyörű dolgokat
vettem. Például egy elefántot, ébenfából van a szeme, felfelé áll az ormánya. India jelképe. A férfiak szépek, ki van festve a szemük, húztak a kezemnél fogva, hogy menjek
velük, biztosan csinosnak tartanak. Kár, hogy nem mehettem, a selymek közé hívtak.
Ne maradjak le a csoporttól, valaki mindig utánam szólt, utánam is jöttek, hogy menjek
már, különben eltévedek. Ez jólesett. Lenyűgöztek a csipkés paloták, de elég volt. Sok
pénzt költöttem.
Megint lett hangyám, mire hazajöttem. Megismerem az egyiket, azt, amelyik a combomon sétált. Rám néz, pici, fekete szemével a szemembe, és én azt mondom neki, örülök, hogy megint itt vagy. Önkéntelenül neveztem el Dánielnek, kérdezték is, amikor
meséltem az öregeknek a hangyámról, tényleg Dániel, de biztos?
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Scipiades Erzsébet

A senki asszony csodája,
avagy a miniszter beszéde Bódvalenkén
Az utazó egy évben egyszer Bódvalenkére megy. Az út többnyire keserves. Hol az eső
nagy, akkora, hogy a Bódvából kiömlő vizek alámossák a vasúti síneket, hol a hőség
elviselhetetlen.
Komjátiban a vonatról leszállunk, és fölülünk egy szekérre. Ötszáz forint. Ha volna
lenkésünk, akkor fizethetnénk ezzel a sárkánnyal díszített bódvalenkei helyi pénzzel.
A stráfkocsisunk egy volt dolomitbányász. Szalonnára való, a közeli településre, és be
nem áll a szája. Az a baj, magyarázza, hogy a bányában a dolomit meglepte a tüdejét, a
betegség ráhúzódott az egyik szemére, és a másikkal is csak félig lát.
– De nem kell félni – rikkantott hátra –, ezért ül mellettem a szomszédom, akinek mész
ment a szemébe, olyan szerencsétlenül, hogy mentő vitte a miskolci kórházba, onnan a debreceni klinikára. Sajnos a műtét nem sikerült. Ő a bal szemével nem lát, én meg a jobbal.
Néha a kis dolgoknak is örül az utazó. A kanyargós lenkei úton például annak,
hogy a két stráfkocsis négy szeméből legalább egy-egy ép. A szekeret Csillag és Zsuzsi húzza.
A Bódva völgyébe igyekszünk, a lápvidékre, ahol ősgyep van, és a méhek keserű mézet
is gyűjtenek. Kanyargunk ide-oda, a távolban már látszik a Kárpátok első vonulata és
a Tornai-karszt. A hegy pipál, lomhán száll föl a pára. Miskolctól ötvenhét kilométerre
vagyunk északra, Aggtelektől pedig tizenhat kilométerre keletre. A település bejáratánál fatábla jelzi: innentől kezdődik Európa legnagyobb szabadtéri freskótárlata.
Előttünk a tornai hegy, mögöttünk, az egyik ház tűzfalán, Büdi banya különös története látható, a freskó legalján meg ott a láp a vízi növényekkel és a furcsa, kék testű
lényekkel. A helyiek úgy tartják, hogy volt egyszer, élt errefelé egy bolond boszorkány,
aki egy nap a bódvalenkei gyerekeket lovacskává változtatta. Ám a Bódva völgyébe
egyszer az Angyal is elérkezett, s látva az elvarázsolt lovacskákat, akikből a freskón
tizenkettő van, rettentőn megharagudott a banyára, a lovacskákat pedig azonnal visszaváltoztatta embergyerekekké.
A hatalmas freskó előtt időnként gyerekek körtáncolnak, és azt éneklik:
Nézd csak, ott jön Büdi banya,
kócos a haja, vasból az orra,
a ruhája sárlavina,
ujja hegyén nő a foga,
meneküljünk, mert rikácsol,
ha megérint, elvarázsol.
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A lápi ember a mocsárba sok mindent belelát, ha pedig még csak kisgyerek, akkor a
pipáló, párálló hegyek is különös lényekkel telnek meg.
Egy évben egyszer, nyáron, a bódvalenkei láp mentén a kétszáz lelkes törpefalu
engesztelő sárkányünnepet ül. Árad a zene, mindenki le-föl vonul, táncol, van enniinnivaló, a felnőttek a gyerekekkel együtt hatalmas sárkányt építenek, vagy hosszú sárkánybőr alá bújnak, és így rohannak végig a falun azért, hogy Kotor, a lápi sárkány egy
évig megint nyugton maradjon.

Keserû méz
A bódvalenkei láp mintegy ötven hektáron terül el, és ha sok az egymást követő esős
nap, akkor a helyiek óva intik az idegeneket, hogy egyedül bemerészkedjenek oda.
A láp, a mocsár védett, kockás liliomok nyílnak benne, vízi menta és gyönyörű bódvalenkei orchidea.
Péter Béla, a mézes ember a falu végén lakik. Méhei a lápi vízi menta virágporából
nektárt készítenek; a mentaméz íze pont olyan, mint a menta illata. A méhek tavasszal a
Kárpátok elülső vonulatánál virágzó galagonyacserjékre is rászállnak. Igaz, csak akkor,
ha röptávon belül nem virágzik a repce, különben abból készítenek annyi nektárt, ami
elnyomja a galagonyát. 2010-ben nem volt repce, és a mézes ember kétszáz méhcsaládja galagonya-virágport hozott. Nektár lett belőle, és ebből pergették ki az emberi szívet
és érrendszert erősítő különös, keserédes mézet.
Valamikor régen, Péter Béla mézes ember gyerekidejében, errefelé minden tenyérnyi földet megműveltek. Mert amit elvettek, azt 1956-ban visszaosztották. Attól fogva
a faluból reggelente százhúsz tehén ballagott a völgybe, az ősgyepre, amely még sosem
volt feltörve.
Az ősgyep értékes, a növényvilága jellegzetes, és lápi vidékké a mézes ember
szerint úgy lett, hogy a hetvenes években elhanyagolták, még a kiárkolásáról is megfeledkeztek.
– A kenderáztató felől – mutatja Péter Béla – jön egy patak. Az ivókút felől egy másik. Mindegyik bővizű, ám egyik sincs elvezetve a Bódvához, ezért ráfolynak a rétre, az
meg egyre mocsarasodik.
A mézes embernek a lápi menta mézéből évente egy hordónyi gyűlik össze, s ha
az utazó szerencsés, akkor megkóstolhatja a keserű mézet is, amelynek az íze akár a
virágzó galagonya illata: egy kicsit keserű, egy kicsit édes. A kisebbik üveggel három
lenkésbe kerül.

Menekülõ angyalok
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A lápi embereknek már huszonhat freskójuk van. Az egyik előtt a népek mindig elhalkulnak, vagy panaszos, jajongó dalba fognak. Ahogy múltkor a sajókazai Dzsaj Bhím,
a Segítő Kéz asszonygyülekezet tette. Mire a dal végére értek, az ég is leszakadt, zúdult
az eső, menekült mindenki. Az asszonyok az ereszek alá, és ott mondogatták: „Így sirat-
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ja a Kisjézus a kislétai asszonyt, akit sörétes puskával a parasztok, a fehérek gyilkoltak
meg csak azért, mert a bőre barnább volt”.
A freskók előtt sok átutazó álldogál. Múltkor áprilisban egy magyar miniszter,
egy magyar református püspök és egy magyar európai uniós biztos itt ünnepelte,
ebben az isten háta mögötti faluban a Nemzetközi Roma Napot, ahol telente a cigányok majd éhen vesznek, ahol nincs se doktor, se iskola, se munka. Csak láp és
huszonhat freskó.
A miniszternek, a püspöknek és az uniós biztosnak a freskókat hosszasan magyarázták. Először a Menekülő angyalokat, amelynek a gondolata állítólag akkor fogalmazódott meg a freskófestő Horváth Jánosban, amikor a magyar romák az éhezés, a
munkanélküliség és a gárdisták fenyegetései miatt csapatostul kezdtek kivándorolni
Kanadába, Svédországba. Látni a freskón, ahogyan a fa eltépi a gyökereit. Mindenki
menekül. Olyan is akad, aki azt mutatja: húzzatok már innen el, menjetek oda, ahonnan
jöttetek!
A képmondó, a képkalauz szerint a festő azt a kérdést rajzolta meg, van-e helyünk a
világban, és van-e hová elmenekülnünk. A freskón minden arc torz. A megfélemlítőké
is. Ha ugyanis elvész a bizalom, a szeretet, akkor nem marad más, csak az irigység, a
gyanakvás… A képkalauz egy kicsit várt, azután indult tovább. Egy másik freskóhoz.
A cigány Guernicához, amelynek középső figurája, akár egy indiai félisten, a karját
kitárja. Mögötte a falu, fölismerhető mindenki.
– Ott a nagy manipulátor – mutatta a képkalauz. – Ott meg azok vannak, akiknek a nyelve éles, és mindent tönkretesznek. Amott az egyik uzsorás felesége, és
azok, akik soha semmiről nem akarnak tudni, hallani. Itt a festő maga látható egy
bőségszaruval, amelyből csak gyerekek potyognak, emitt a megfélemlítettek, az elnyomottak és szenvedők csoportja. Az a törött arcú nő egy négygyermekes prostituált, aki, miután a városban megkereste a napi betevőt, bemegy a Penny Marketbe,
megvásárolja a vacsorát, és mint egy rendes, dolgozó nő, hazajön. A képből az
árad, mondta a miniszternek, a püspöknek és az uniós biztosnak a képkalauz, hogy
itt vagyok, az összes nyomorúságommal, szerencsétlenségemmel, irigységemmel,
fájdalmammal. Fogadjatok el!

Senki asszony Kenyából
A képmondó, a képkalauz egy asszony, akitől ha megkérdezik, kicsoda ő Bódvalenkén, azt válaszolja: ő egy senki. Bódvalenke senki asszonya híres tolmács, fordító.
Még a Fehér Házban is tolmácsolt, úgy hívják, Pásztor Eszter. Törékeny nő, hatvan
körüli, és folyton cigarettázik. Áll a mocsár szélén, sóhajt, s az érdeklődő utazónak
azt mondja:
– Ötvenhat éves voltam, amikor megláttam a gárdistákat, a Magyar Gárdát, ahogy a
Várban a köztársasági elnök ablaka alatt masírozott; és érdekelni kezdett a magyarországi cigányok helyzete. Szegény emberrel én addig nemigen találkoztam, mivel hatalmasoknak, hatalommal bíróknak és gazdagoknak tolmácsoltam. De mert látni akartam
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azt a másik Magyarországot, rábíztak egy szalonnai emberre, egy roma vezetőre, aki
egy kis katasztrófaturizmusra Bódvalenkére hozott el. Februári nap volt, és a falu szélén
lévő háznak se ablaka, se ajtaja. Férj, feleség, hét gyerek. A mocsár szélén egy sor ház
állt. A falu építtette a kilencvenes évek közepén. Oda, ahol a talajvíz akkora, hogy ha
valaki a legszárazabb nyárban leás, a víz akkor is felbugyog. Most már tudom, Borsodban bevett szokás, hogy a lakosság nemkívánatos részét árterekre telepítik. A bódvalenkei mocsár a cigányok házait tizenhárom-tizennégy év alatt ette meg. Közben gyakori
volt a járvány: vérhas, hepatitis… Álltam a cigánysoron februárban, az emberek körém
gyűltek, és azt mondták, csak munkát tessék adni. Bódvalenkéről sokáig azt hittem, cigányfalu, aztán kiderült, tévedés, van harminc-negyven nem cigány is. Ők a kisebbség,
ám a hatalom az ő kezükben összpontosul. Bezárkózva élnek, redőny lehúzva, kerítés
ajtó zárva, még a templom köré is kerítést vontak. Paplány vagyok, tudom, vigyázni
kell a kegytárgyakra, de miért kell másokat kizárni. A református egyháznak az édesapám fontos személye volt. Amikor tizenhét éves lettem, hat évre elmentünk Kenyába.
Ott tanított a Kelet-afrikai Teológián. Kenyában másfél évet töltöttem, onnan Skóciába
mentem egyetemre, és nem tudom, hogy a mások által mondott furaságom ekkor kezdődött-e, vagy már a születésemmel. Anyám apja nőgyógyász-főorvos volt, akit a háború
után hat évre bebörtönöztek, amiért pénzt adott egyetemistáknak, hogy szovjetellenes
röplapokat készíthessenek. Amikor öregapát elfogták, az anyámat is bevitték a hírhedt
Andrássy út 60-ba. Anyám tizenhárom éves volt, és három napon át hol őt verték az apja
szeme láttára, hol pedig fordítva. Azt hiszem, anyámban ekkor változott meg valami,
mert attól fogva ronda ruhákat hordott, a haját koszorúba fonta, és mélyen hívő lett. Ma
már tudom, az a rettenetes kenyai nyomor abban különbözött a bódvalenkeitől, hogy
ott legalább nem tapostak a másik lelkébe, és pusztán a bőrszín miatt sem alázták őket.
Olyan kisváros, ahol a házfalakra képeket festenek, van néhány a világon. Indiában,
Mexikóban, Új-Zélandon vagy Egyiptomban. De olyanról, ahol a házfalakra egyedi
műalkotások kerülnének, én még nem hallottam. Azt vettem a fejembe, hogy Bódvalenkén létrehozzuk az európai roma festészet központját. Olyan állandó szabadtéri kiállítást, amelyre minden magyar és európai roma büszke lehet, és amely megélhetést jelent
a lenkei romáknak.
Ha az ember utazó, akkor bekiabálhat, be is kéredzkedhet az udvarokra, és a falu
egykori polgármesterétől megkérdezheti:
– Kinek volt az ötlete, hogy a cigányok házait a mocsárra építsék?
– A jelenlegi polgármesterünk édesapjáé. Az állam által támogatott szocpol-házakat
vállalkozók építették, az önkormányzat csak a telket adta.
– A mocsárban?
– A cigánytelepet azóta fölszámoltuk, amit a lakosság csöppet sérelmezett is, hiszen még csak tizenéve építették, aztán már bontják is el. De a helyzet tarthatatlan
volt. Fertőző. Oda még kerti budit sem lehetett építeni, mert a szennyet felnyomta a
talajvíz.
– És nem büntettek meg senkit?
– De hiszen az akkori polgármesterünk is halott már.
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Ima a szabadban
A törpefaluban alig kétszázan élnek, és a nyolcvanegy éves Káló Anna azt mondja:
– Jó napot kívánok, rendőr bácsi!
– Jó napot kívánok, hogy tetszik lenni? – kérdezi vissza a fiatal rendőr.
– Hát, nyomorultul.
– Ne tessék már mondani, hiszen szalad egész nap. Amikor látom, maga mindig
megy. Örökké mozgásban van.
– Hát mert a közmondás is azt mondja, hogy aki ül, az lusta.
Káló Anna férje már negyven éve, hogy a földben van. Ott fönt a dombon. A temetőben.
– Hirtelen halt meg, itt maradtam hat gyerekkel, jaj. A férjem, Horváth József Bertalan kőfúró volt. A kőbányában dolgozott. Egy nap hazajött a bányából, és nagyon
megfájdult a lába. Elvittem szekérrel, mert akkoriban kocsi még nem volt. Szerették őt.
Az anyukája cigány volt, az apukája magyar. Dolgoztunk, arattunk, kapáltunk, és hát
hirtelen megfájdult a lába. Ráfektettem a szekérre, vittem Hidvégardóba, a doktor úrhoz, onnan küldtek Edelénybe, onnan Barcikára, onnan meg már halva hoztam vissza.
Sír Horváth József Bertalanné. A sírás mélyről jön, a mellkasából, merthogy a legkisebb fia akkor még csak négyéves volt, neki pedig el kellett menni Bódvaszilasra, a
szövőgyárba, huszonegy évre.
– Ez van, szépségem – mondja Káló Anna, és elindulunk. A temetőbe. De előbb még
leülünk a zöldbe kitett padra, Gizi mama asztalához. Gizi mama Bódvalenke legjobb
cigány főzőasszonya. A töltött káposztája, a bablevese, a szaftos krumplis tésztája, de
még a cigánykenyere, a vakarója is olyan zamatos, hogy az utazó egy teljes éven át csak
erre a pillanatra vár.
Gizi mama háza a domb oldalában áll, jobbra és attól följebb már csak a temető van.
Ott fekszenek a férjei.
– Kettő – mondja Gizi mama, és a fogain megcsillan az arany. A korona. Huszonkét
karátos arany a falu egyik freskóján is van. Aranyporból készült a glória, s hiába, hogy
Krisztus feje szakasztott mása a szerb freskófestő, Zoran Tairović arcának, attól még a
népek letérdelnek a falu utolsó háza előtt, és ott imádkoznak a szabadban.

Az lenne jó, ha jó lenne
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A falu két kicsi templomát majd mindig zárják. De ma itt a püspök úr. A református templomot az 1780-as évek közepén a helyi földesúr és a lelkipásztor akarta, s a
huszadik század elejére Bódvalenke már esperesi székhely lett, ahová szekerekkel is
eljártak. A templom mennyezete kazettás, a kazetták száma negyvennégy, és Bölcskei
püspök úr azt mondja, életében másodszor van ebben a faluban. Először akkor, amikor
egy karácsonyi ünnep alkalmával legátus volt a környéken. A miniszter, Balog Zoltán
is errefelé, Ózdon született, de még a vele tartó államtitkára, Kovács Zoltán is – negy-

Csillagpor

ven kilométerre innen, Abaújszántón. Az államtitkár úr azt mondja, sajnos őt is mindig
mellbe vágja, amit Bódvalenkén vagy épp a Csereháton tapasztal. És hogy negyven éve
látja, mint veszi át az uralmat a régión a szegénység.
A senki asszony, Pásztor Eszter sóhajt, szív egyet a cigarettából, és azt mondja az
utazónak:
– Kezdetben úgy éreztem magam Bódvalenkén, mintha telepes lennék Amerikában
háromszáz-négyszáz évvel ezelőtt. A faluban a hatalmat a mintegy harmincfős nem cigány kisebbség tartja a kezében. Övéik a környező erdők és mezőgazdasági területek,
a cigányoknak nincs semmijük. A mocsárra épített telep felszámolási programját is én,
az idegen írtam, mert a polgármesteri hivatalban azt mondták, erre nincs kapacitásuk.
Bódvalenke körjegyzőséghez tartozik, a körjegyzőség Hidvégardón található, ott pedig
nem kedvelik a lenkei cigányokat. 2009 nyara volt, amikor fölfigyeltem, milyen nagyon
éhesek a lenkei cigány gyerekek. Tudtam, hogy a központi költségvetésben van elkülönített keret arra, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek a nyári iskolai szünetben meleg
ételt vagy konzervet kapjanak, ám a körjegyző az ennivalót avval utasította el, hogy
Bódvalenkén erre nincs igény. Bódvalenkén az egy főre jutó havi jövedelem tavaly már
csak nyolcezer forint volt, és ha a télen nincsenek megint támogatók, ha a CIB bank
dolgozói nem gyűjtenek, akkor… lehet, hogy néhányan éhen halnak.
A püspök úr a miniszterrel és az uniós biztossal egy cigány asszonynál ebédelt.
A négy elemit végzett Anikóéknál. De előbb gyalogoltak egyet a sárban, benéztek egy
pajtába, ahol Esti Nóra cigány kisgyerekeket tanít a Waldorf-módszer szerint. Az ebédelésük után a református püspök a főtéren megáldotta az összegyűlt bódvalenkeieket,
a miniszter meg azt mondta, hogy a zene, a tánc s ezek a gyönyörű freskók összehozzák
az embereket, akár cigányok, akár nem cigány magyarok. És hogy már csak munka
kellene, rendes iskola, orvos és mindaz, ami az emberi létezéshez szükséges. Az lenne
jó, ha együtt tudnánk azért dolgozni, hogy több munka legyen, több ennivaló, és legyen
iskola a gyerekeknek… Tudjuk, hogy hosszú út van előttünk, ha valóban jólétet szeretnénk ezen a vidéken is.

„Valaha madarak voltunk”
Gizi mamánál akkor sincs jobb főzőasszony az egész faluban.
– A református papnak négy lánya volt, és én velük barátkoztam. Egy nap a tisztelendő asszony megbetegedett a tüdejével, és a tisztelendő úr azt mondta: Gizella, főzzetek!
Megreszeltem akkor a krumplit, tettem bele sót, abba lisztet. A savanyú káposztát egy
nagy lábasban megpároltuk, zsírt tettünk alája, azután nokedliszaggatóval a krumplis
tésztát kiszaggattuk, és a káposztával összekavartuk. Odahaza kilencen voltunk testvérek. Keverékek az én szüleim, a nagyapám paraszt volt, magyar, az édesapám meg
csordás. Tizenkét-tizenhárom éves lehettem, október volt, jó meleg, az út mentén érett
a szőlő. Majd megfúltam szomjan. Apu, mondtam, csak egyetlen szemet engedjen.
Minek, kérdezte, nem a mienk. Mezítláb jártam, nem volt cipőnk. Az iskolából fehér
dorkóban, tornacipőben ballagtam el. Aranyos tanárom volt, csak hát az édesanyám be-
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tegeskedett, és hol mentem iskolába, hol nem. A nyolcadik osztályba már inkább nem,
de attól még én is elballaghattam. Kapok tizennyolcezer forint nyugdíjat.
Az egyik freskó előtt Tosu, a cigány ül. Maga fonta kosarakat árul, és az átutazók
a mobiltelefonjukkal lefényképezik, mert vörös és csúcsos sapkájával úgy néz ki, akár
egy baszk. Tosu a vesszőt a rétről szedi, megfőzi, megfonja. Öt lenkés az ára a kosárnak. Valamiből meg kell élni. Rettenetes dolog harmincöt-negyven kilós fiatal anyákat
meg felfúvódott hasú kisgyerekeket látni.
A senki asszony, azért, hogy a falu kitörhessen a mélyszegénységből, évek óta pályázatokat ír. Gombaszárítóra, varrodára, nyúltenyésztésre. Bódvalenkén van tíz angóranyúl, azért, hogy a cigányok megtanulják a nyúlnyírást. De akartak már kempinget,
tanösvényt a lápra, varrodát, egész évben nyitva tartó vendégházat a falu tizennyolcadik
századi kúriájában. Eladó a kisnemesi építészet gyöngyszeme, csak tizennyolcmillió
forint az ára, ajánlotta Pásztor Eszter a miniszternek. A nyúltenyésztési pályázatukat
avval utasították el, hogy a cigányok úgyis csak megennék a nyulakat…
– Azt kell mondjam, hogy ebben a vonatkozásban kudarcot vallottunk – állapítja
meg Pásztor Eszter az uniós biztos, az államtitkár és nyolc ország roma szervezeteinek
a képviselői előtt. – Munka nélkül ugyanis a mélyszegénységből nincs kitörés. És minden munkahelyteremtés ott kezdődik, hogy be kell ruházni. De beruházási pénzt idáig
még nem tudtunk szerezni. Annak ellenére sem, hogy a pályázatok megírásában három
egyetem öt tanszéke, és egy nemzetközi tanácsadó cég is segített. Kicsit furcsán érzi
magát az ember, amikor az egyik falu harmincötmillió forintot kap arra, hogy fölépítsenek egy nyolcméteres dombot, ahonnan majd le lehet szánkózni, és ez majd odavonzza
a turistákat. Hozzánk jönnek a turisták, csak ellátni nem tudjuk őket hol, mert a faluban a legalapvetőbb infrastruktúra sincs meg. Nincs egy közvécénk, egy kézmosónk…
Bódvalenke ma jelképe annak, milyen elképesztő a különbség abban, ami van, és ami
lehetséges volna. A többségi társadalom akarata és jóindulata nélkül nem tudunk mihez kezdeni. És arról is meg vagyok győződve, hogy mindaddig, amíg a romák nem
követelik a jelenleginél hangosabban a maguk jogait, a többségi társadalom nem fogja
meghallani a hangjukat.
A törpefalunak már majd minden második lakóházát freskó díszíti. Van, amelyikre magyarázó mondatokat is írtak. Például azt: „Valaha madarak voltunk, ágról-ágra,
országról országra szálltunk. Ahol ránk esteledett, ott megaludtunk, s amikor felriadtunk, tovább szálltunk. Az anyaföld szülte magokat ettük, és a folyók adta bővizet ittuk.
Egyszer egy mezőre találtunk. A fák roskadoztak a gyümölcstől, a mezők sárgállottak
a gazdag terméstől. Leszálltunk a gazdag völgybe, és lakmároztunk. Eljött az este, az új
év, de mi csak maradtunk. És amikor beköszöntött a hét szűk esztendő, már hiába akartunk tovább menni, karcsú, hosszú lábaink elcsökevényesedtek, kitárt repülő szárnyaink
elnehezedtek. Karmainkból lábak lettek, szárnyainkból kezek lettek, így maradtunk a
földön a könnyű ég helyett, így lettünk madarakból emberek.”
A helyiek inkább azt a képet szeretik, amin lovak vágtatnak a házon túli mezőre. Ki
a szabadba, ahol a nagy hegy éppen pipál.
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Huszadik századi história
Csath János életútja (I.)
„Mehetsz életet próbálni!”
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Az életrajzom megírásánál azért kívánok egy kicsit részletesebben foglalkozni a gyerekkorommal, mivel az életem kialakulását valószínű a sok nélkülözés, a nyomorúságos
életmód, az anyaszeretet hiánya, az anyai törődés nélkülözése erősen befolyásolta.
1900. április 18-án Budapesten az Ó utca 39-ben születtem. Anyámat nem ismertem, az anyakönyvi kivonatból tudom, hogy cselédasszony volt, aki nehéz körülmények
között élhetett. Feltételezem, hogy éppen a nehéz körülmények miatt kényszerült arra,
hogy engem mindjárt a születésem után lelenckórházba adjon. Onnan egy parasztcsaládhoz (Kása Rozi) adtak ki Nagykátára, akiket nem a gyereknevelés érdekelte, hanem a
pénz. Elbeszélések alapján tudom, hogy piszokban, szennyben feküdtem, nem törődtek
az egészségi állapotommal. (Mákonnyal itattak, hogy ne sírjak.) Feljelentés alapján az
árvaszék elvett erről a helyről, és ugyancsak Nagykátán adtak ki Horváth Mihály parasztgazdálkodóhoz (felesége cigány lány volt). Az előbbihez viszonyítva lényegesen
javult az életkörülményem. Itt valamivel többet törődtek velem, persze nem úgy, mint
a saját gyermekeikkel (öt saját gyermekük volt). A menhely is jobban, illetve többször
ellenőrizte, hogyan bánnak velem.
Első osztályos koromig tudok csak (hiányosan) visszaemlékezni. Emlékszem az első
osztályos tanítóra, egy középkorú tüdőbajos ember volt. Nem tudott fegyelmet tartani
a gyerekek között, ezért rosszak voltunk. Az iskola mellett volt egy tó, úgy hívták,
Cigány-tó. Egy alkalommal tanulás közben kimentünk a jégre csúszkálni, nekem egy
fakorcsolyám volt (háromszög alakúra vágott fahasáb), és amikor felkötöttem, és fel
akartam állni, akkor hanyatt vágódtam, betört a fejem. Ettől fogva nem mertem korcsolyát kötni a lábamra, és így nem is tudok azóta sem korcsolyázni.
Az első és második osztályba nyáron ubonyban (ez egy sajátos menhelyi ruha volt,
amit fiú, lány egyformát kapott) és mezítláb jártam. A zsebkendőt nem ismertem, ezért
az orromat az ubony ujjába töröltem, ami elég utálatos volt, de akkor ez természetes volt.
Emlékeim közé tartozik még három esemény is. Egyik alkalommal nyár volt, és
falun az volt a szokás, hogy a földön terítettek az ebédhez. Egy tál forró bableves volt,
és mi, gyerekek a teríték körül jöttünk-mentünk. A nagy sürgés-forgásba’ én épp a forró
levesbe mezítláb belecurikkoltam. A lábam leforrázódott, jól elvertek, és még éhes is
maradtam. Másik alkalommal, mikor hazamentem, hirtelen vihar támadt, és ahogy a
kaput be akartam csukni, a kapu olyan erősen csapódott, hogy nem tudtam visszatartani,
és nagy erővel a jobb fültövem mögött a koponyám betörött, ami hosszabb időbe telt,
míg meggyógyult. Következő alkalommal a velem egykorú gyerekekkel (Miskával) az
udvarban összevesztem, illetve megvertem. Amikor az apja meglátta, odafutott, hogy
megverjen, de én előle befutottam a szobába. Utánam jött, be akartam mászni az ágy
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alá. Ez nem egészen sikerült, így az arcomat, a számat odaverte az ágydeszka élébe úgy,
hogy csupa vér voltam. Ez az árva gyerek sorsa!
Megemlítem, hogy tizenegy éves koromig egy kitömött keskeny szalmazsákon aludtam a földes szobában, persze többet a földön, mert mindég legurultam.
Amikor harmadik osztályba jártam, akkor sokat kellett az ablakon kiugrani az osztályteremből: ugyanis a tanítónak az iskola udvarában szőlője volt, és a pincéjében
állandóan bora. Többször berúgott, és olyankor görbe bottal zavart ki, illetve vert meg
minket. Ennek megelőzésére később a lánya, mikor látta, hogy az apja be van rúgva,
akkor bejött az osztályba, és azt mondta: fiúk, meneküljetek az ablakon, mert a papa
jön a görbe bottal.
Ez a család, ahol nevelkedtem, eléggé vallásos volt. Például a nagyobb vallási ünnepeken böjtölni kellett, ami abból állt, hogy délig nem volt szabad enni. Ezt úgy oldottam meg, hogy a kamrából vagy a padlásról loptam szalonnát és kenyeret, amit elbújva
ettem meg.
Ezeken a napokon délelőtt templomba kellett menni, s hogy elmentünk-e, azt úgy ellenőrizték, hogy a miséről hazamenve megkérdezték, melyik pap prédikált, és mit mondott.
Én, ha csak lehetett, nem mentem el a templomba, hanem megkérdeztem a többi gyereket,
hogy melyik pap prédikált, s így otthon be tudtam számolni a templomi eseményekről.
A községben ebben az időben csak katolikus iskola volt, így annak ellenére, hogy
reformátusnak kereszteltek meg, én is ebbe az iskolába jártam. Hittanórára viszont hetenként kétszer egy-egy órára máshová kellett mennem. Azaz csak kellett volna menni,
mert ezt az időt a falu erdejében töltöttem, csavarogtam. Egy alkalommal a második
osztályos tanító – mivel megtudta, hogy a hittanórákról hiányoztam – nagyobb gyerekekkel átkísértetett a hittanórára. Ott már a paptanító várt, lefektetett a padra, felhúzta
az ubonyomat, és nádpálcával úgy elverte a fenekemet, hogy napokig látszottak a piros
csíkok. Az elfenekelés után alig bírtam menni. Akkor nagyon meggyűlöltem a papokat,
s talán ez váltotta ki bennem a vallás elleni gyűlöletet is.
Húsvétkor a katolikus templom előtt búcsú szokott lenni, persze pénzem nem volt.
Egy alkalommal bementem a templomba. A keresztvetés alkalmából megláttam, hogy
a szenteltvíztartóban aprópénz van, ezért ekkor minden szenteltvíztartónál megjelentem buzgón, és kiszedtem a pénzt. Így végre nekem is volt egy jól sikerült búcsúm.
Nevelőszüleim és a család minden évben pünkösdkor el szoktak menni Máriabesnyőre a búcsúra. Én nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen lehet az a búcsú, hiszen mindég
olyan szépeket meséltek róla. Kérésemre engem is elvittek. A búcsúból azonban nem
láttam semmit sem, mert a két lovat kipányvázták a folyó partjára, és azokra kellett
vigyáznom. Jó napsütéses idő volt, én a füvön mélyen elaludtam, a lovak meg elkószáltak. Arra ébredtem fel, hogy idegen emberek szedtek ki a „nevelőapám” kezei
közül, aki vizes kötéllel vert. Úgy megvert, hogy nagyon sokáig éreztem és viseltem
a verés nyomait.
Jó emlékeim közé tartozik a karácsonyi betlehemjárás. Mindég én voltam az öreg, aki
az ágy alá bújt, és szépen meg tudtam dézsmálni az ágy alatt tartott disznótoros teknőket.
Húsvétkor jó volt locsolni menni, mert végre sok kalácsot és tojást kaptam és ehettem.
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Visszatérve a ruházatra: amikor már harmadik, negyedik osztályba jártam, minden
évben kaptam a menhelyről egy nyári és egy téli öltönyt, cipőt.
A nevelőszüleim idősebbik fia Budapestre ment szabóinasnak. Én ekkor körülbelül
tizenegy éves lehettem; megkérdezték tőlem, hogy én mi akarok lenni. Nekem minden
vágyam az volt, hogy lakatos legyek, és ezt is mondtam. Ők azonban rábeszéltek, hogy
legyek én is szabó, mert így együtt lehetünk inasok a Pistával. Végül is így lettem tizenegy éves koromban szabóinas.
A tanítómesterem Beck Mór volt. Süket ember lévén a felesége vezette a műhelyt,
aki szintén jó szakember volt. Tizenhatan voltunk inasok, és négy-öt segéd dolgozott
a műhelyben. Nekem az volt a feladatom az első évben, hogy a „segéd uraknak” kellett hordani az uzsonnát, a vizet, vagy az elkészített ruhákat szállítanom az üzletekbe.
A mesternével együtt jártam a csarnokba, ahol ő megvásárolta a főznivalót, és én kiskocsival hordtam haza. Úgyszólván csak a szabadidőmben jutottam hozzá a varráshoz, a szakma tanulásához. Sokat kellett dolgozni. Minden reggel 5 órától este 11-12-ig
dolgoztunk. Az asztalnál nagyon sokszor ülve elaludtam, és leestem a hokedliról. Egy
alkalommal, amikor elaludtam, a mesterasszony a fejemhez vágott egy faspulnit, ami a
szemem felett behasította a bőrt, s elborított a vér. A mester akkor nagyon megijedt, s
pár napig nem engedtek semmit sem csinálnom. Később tanonciskolába jártam. Hetenként háromszor: hétköznap este 5–8-ig és vasárnap 8–12 óráig. Végül is a negyedik év
végére kitanultam a mesterséget, és szabósegéd lettem.
A tanítómesteremhez teljes ellátásra szerződtettek, ami reggeliből, ebédből és vacsorából állt. Első nap este 8 órakor, amikor a vacsora ideje volt, kaptam egy darab soroksári
kenyeret és egy fillért – ebből állt ugyanis a vacsora –, az egy fillérért azonban nem kaptam semmit. A többi inasok biztattak, hogy kérjek még pénzt, mert azért nem tudok megvacsorázni. Szót fogadtam, és kimentem a mesternéhez, és mondtam: Tésasszony, csak
egy fillért tetszett adni, ezért nem kapok vacsorát. Erre rám sem nézett, csak azt mondta:
De hamar kinyílt a csipád! És adott még egy fillért. Persze két fillér sem volt elég arra,
hogy a kenyér mellé valamit vegyek. Azonban volt arra reményem, hogy másnap vagy
harmadnap mégiscsak ehetek valamit. Így is történt, a két filléreket összegyűjtöttem, és
minden másnap „absniclit” (felvágottak végei) vehettem a kenyér mellé.
Az étkezés nemcsak nekem, hanem valamennyiünknek – a többi inasnak is – kevés
volt. Ezt úgy pótoltuk, hogy az előszobában tárolt soroksári kenyerekből mindennap
elloptunk egy kétkilós kenyeret, s azt osztottuk el. A ruhák válltöméséhez használt vatta
hulladéka az inasoké volt. Ezt gyűjtöttük össze és adtuk el, de, hogy minél súlyosabb
legyen, a zsák aljára utcai köveket tettünk. Az érte kapott pénz volt a vacsorapénz és a
vasárnapi zsebpénz kiegészítője.
A Király utca 27-ben, ahol tanultunk, volt egy sajtosüzlet. A raktár helyisége szomszédos volt a mi pincénkkel. Egyik késő este feltörtük a raktárt, és elloptunk egy egész
kerek ementáli sajtot. Ezt úgy eldugtuk, hogy senki sem találta meg, s csak akkor kezdtük el fogyasztani, amikor a nyomozás befejeződött. Körülbelül egy hónapig éltünk
belőle öten-hatan meg a patkányok. Erre a rossz csínyre azért vetemedtünk, mert nem
volt elég ennivalónk.
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Egyik tanonctársunk nagyevő volt, ő úgy igyekezett kielégíteni éhségét, hogy délben, amikor a mester ebéd közben olvasott, elvette előle a tányért, és megette az ebédjét. A mester akkor vette észre, hogy üres a tányér, amikor tovább akart enni. Ezután a
mester mindenáron meg akarta tudni, hogy ki volt a tettes, de senki sem árulta el. Hogy
az eset megismétlődését elkerülje, minden evésnél a tányér mellé tette a nádpálcát, és a
kezére ütött annak, aki a tányér felé nyúlt. A társunk új cselhez folyamodott: undorító,
de megtette. Kifújta az orrát, és azt vágta a mester tányérja mellé, hogy az öreg megundorodjon. Így megkapta a mester ebédjét is. Ilyenkor az öreg kiabált a feleségének:
Rézi, hozzál ebédet, mert ez a dög inas megette az enyémet!
A tanítómester munkaköre a vasalás volt. Ezt úgy kellet előkészíteni, hogy egy
mosóteknőbe vizet kellett tenni, és ebbe állva vasalt a meleg miatt. Egy alkalommal
szólt nekem: János, hozzál balzsamot, és kend be a hátamat, mert nagyon fáj. Én készségesen bekentem a hátát balzsammal, de utána egy kis faszénporral is. Utána felvette
az ingét, és úgy dolgozott tovább. Amikor a felesége meglátta, hogy néz ki az inge,
akkor nagyon összeszidta. Erre azt mondta: Látod, Rézikém, ezek a büdös inasok mit
csinálnak velem?!
Említettem, hogy a segédeket is ki kellett szolgálom. Az egyik nagyon finnyás volt.
Mindig azt kifogásolta, ahogyan a poharát kimostam. Megkérdeztem az egyik cselédlányt, hogy mit csináljak. Ő azt tanácsolta, hogy vizeljek egy kicsit a pohárba, és úgy
engedjek rá vizet. Ezt meg is tettem, és amikor bevittem a vizet, azt mondta a segéd: Na
látod, tudsz te tiszta vizet is hozni!
Teljes ellátásra voltam szerződtetve, így az élelem mellett a ruhát és a cipőt is kaptam. A ruhát még csak valahogy megkaptam, de a cipővel probléma volt. A kisméretű
lábam miatt én örököltem a mesterné női cúgos cipőit. Mivel női cipőben kellett járnom
négy évig, igyekeztem a cipőt minél hamarabb tönkretenni. Ennek a mesterné örült,
mert sűrűbben vehetett új cipőt. Sokáig szégyelltem magamat, mert a tanonciskolában
mindég csúfoltak a többi gyerekek.
1914-től az első világháború alatt a zsebpénz pótlása érdekében vasár- és ünnepnap
daloskönyvet árultam a Keleti pályaudvarnál. Ebben az időben vacsora helyett négy-hat
fillért kaptam, a vacsorapénz pedig egy korona volt. Ezért ketten összetársultunk, hogy
minél többet el tudjunk adni, egyikünk énekelt, a másik eladott. Az eladáshoz engedélyt
nem váltottunk ki, mert akkor adót kellett volna fizetni, és kevesebbet kerestünk volna,
így amikor jött a rendőr, elfutottunk.
Egy alkalommal összeverekedtem az egyik „öreg” inassal, aki jóval idősebb volt
nálam, és meg akart verni. Én elfutottam előle, és a műhelyben az asztal körül kergettük
egymást. Amikor láttam, hogy nincs menekvés, előrántottam a zsebkésem, és azzal hadonásztam. A hadakozás vége az lett, hogy akaratlanul levágtam az egyik orrcimpáját, s
abban a pillanatban elöntötte a vér. Azonnal kórházba vitték, ahol visszavarrták a levágott orr-részt. Engem pedig nádpálcával úgy elvertek, hogy szinte kolbász vastagságú
csíkok voltak a fejemen és a kezemen.
Ma sokat emlegetjük, hogy „Ezek a mai fiatalok milyen huligánok!”, bezzeg arról
megfeledkezünk, milyenek voltunk mi annak idején. Emlékszem, akkor terek szerint
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csoportosultak a fiatalok. Én a VII. kerületi Klauzál téri csoporthoz tartoztam. Ennek a
csoportnak az „ellenfele” az Almássy téri csoport volt. Ezek örökösen ellentétben álltak
egymással. Az öltözékünk úgy alakult, hogy mi jártunk cowboyruhában, ami a következőkből állt: alul nagyon bő szárú (60 cm) nadrág, amibe mindkét oldalról fekete bársony
volt beletoldva, fehér gyöngyház gombbal díszítve, ezt nappal összegombolva viseltük.
A derekunkon széles öv volt, amibe kis tőrt dugtunk, és nagy szélű kalapot hordtunk.
A két csoport között rendszerint vasárnap, és ritkán hétköznap is voltak verekedések.
Erről is nagyon sokat lehetne írni. De hát minden korban lehet kifogásolnivalót találni a
virtuskodó fiataloknál, akik azért zömében komoly emberekké válnak.
Előbb említettem, hogy az elsőéves tanonckorom háziszolgaként telt el. Az utóbbi
három évben fokozatosan tanították a szakmát, az egész igen nehéz négy év volt. Ezt
bizonyítja az is, hogy egyszer meg is szöktem. Nem volt hová mennem, így kénytelen
voltam a nevelőszüleimhez, Nagykátára menni. Az utat gyalog tettem meg, mivel pénzem a vonatra nem volt. Nevelőszüleim egy-két nap után csendőrökkel vitettek vissza
a tanulóhelyemre. Ott meg úgy fogadtak, hogy jól megvertek, így kénytelen voltam
beletörődni a sorsomba.
A nehéz évek 1916 nyaráig tartottak. Amikor felszabadultam, a mester adott egypár koronát és egy kenyeret, azt mondta: Most mehetsz életet próbálni! Ez volt életem
legnehezebb próbája, mert nem volt hova lehajtani a fejem. Amikor megkaptam a segédlevelet, nem tudtam, mit tegyek, tanácsot nem kaptam, hiszen nem voltak szüleim. Az első napot a Városligetben töltöttem, ott aludtam egy padon. A Rákóczi úton
volt egy cselédelhelyező iroda. Másnap odamentem, hogy helyet keressek magamnak.
Kifizettem a közvetítői díjat, s még aznap elhelyeztek Kőbányára a Füzér utcába egy
kávéházba. Itt hat hónapig dolgoztam. Havi fizetést és lakást kaptam. Munkaköröm az
volt, hogy a kávéházat minden reggel ki kellett takarítani, és a konyhában segédkezni a
szakácsnak. Az étkezésem is nagyjából biztosítva, viszonylag tűrhető helyre kerültem.
Ez egy előkelő kávéház volt, még fagylaltot is készítettünk, ami abban az időben csak
a jobb helyeken történt.
Az úri vendégek sok cigarettát szívtak, és sok csikket meg szivarvéget hagytak. Ezeket én összeszedtem, a pernyés végét levágtam, a dohányt kimostam és megszárítottam.
A tiszta dohányt pedig pipadohányként eladtam. Ebben az időben ugyanis nehezen lehetett cigarettát és pipadohányt kapni. Így sokan örültek neki, és én jól el tudtam adni
a megtisztított dohányt. Még állandó vevőm is volt! Az így megkeresett pénzből és a
fizetésből megtakarítottam annyit, hogy ruhát és egyéb szükséges dolgokat meg tudtam
vásárolni.
Egy alkalommal a létrán állva törtem a jeget. Odajött hozzám a tulajdonos sógora, és
valamin összevesztünk. Ő a szóváltás következtében nagyon mérges, szinte pulykavörös lett, és nekem ugrott. Nagyon megijedtem, eldobtam a jégtörő csákányt, és leugrottam a létráról, majd beszaladtam egy mellékhelyiségbe. Éppenhogy becsuktam magam
mögött az ajtót, az máris kettérepedt az utánam dobott csákánytól. Ezek után itt nem
maradhattam. Felmondtam. A főnök nem akart elengedni, de éreztem, hogy úgysem
maradhatok sokáig, így eljöttem.
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A szakmában ebben az időben nagy volt a munkanélküliség, ezért én sem tudtam
elhelyezkedni. Kénytelen voltam újra a cselédelhelyezőbe menni és új munkahelyet
kérni. A városligeti Beketov Cirkuszba közvetítettek ki istállólegénynek. Ami azt jelentette, hogy a pónilovakat és az elefántokat kellett tisztán tartanom. Az elefántokat
naponta, az oldalukhoz támasztott létráról kellett lesikálni szappanos vízzel. Ezektől
nem féltem, mert az elefántok ezt nagyon szerették, és mozdulás nélkül állták a súrolást.
Annál veszedelmesebbek voltak a pónilovak. Nem voltak megkötve, a korláton belül
szabadon járkáltak, rugdalództak. Nekem ezeket kellett lekefélni és ronggyal letörölni.
Amikor tisztogattam őket, hol az egyik, hol a másik rúgott fenéken. Volt ott egy öreg
bácsi, és ő magyarázta, hogyan kell közéjük menni. Őt nem is bántották, csak engem.
Nagyon féltem tőlük, és ezért ezt a munkahelyemet otthagytam.
Ismét jelentkeztem a cselédelhelyezőben munkaközvetítés céljából. Innen Békéscsabára kaptam közvetítést a Köröspart 7. szám alatt lévő éjjeli mulatóba (nyilvánosház is
volt) háziszolgának. Heti fizetést és lakást kaptam. Munkaköröm a szobák takarítása,
télen azok fűtése, az udvar rendben tartása volt. Mivel a mulatónak nem volt iható
vize, így körülbelül két kilométerről, az artézi kútról kellett naponta kétszer vizet hozni
egy százliteres hordóba húzós kocsin. A munkaidőm reggel 6-tól este 7-8-ig tartott.
Munkabérem minimális volt. A létfenntartásra is csak soványan volt elég. Tehát ruházatra, cipőre nem is gondolhattam, a spórolás gondolata még csak fel sem merülhetett
bennem. Egyszóval sokat nélkülöztem, koplaltam. A mulató szakácsa egy idősebb néni
volt. Miután felismerte a rossz körülményeimet, megsajnált. Ha tudott, segített rajtam,
hogy néha egy-egy ebédet vagy vacsorát adott. Tizenhét éves voltam, hiányzott a hasonló korú fiúk és lányok társasága. Azok a lányok, akik szintén az artézi kútra jártak ví
zért, és én szerettem volna megismerkedni velük, idegenkedtek tőlem, ugyanakkor más
fiúkkal szívesen elbeszélgettek. A munkahelyem és a „foglalkozásom” miatt nem álltak
velem szóba. Ez engem annyira bántott, hogy felmondtam, otthagytam az állásomat.
Nagyon nehéz helyzetbe kerültem. Elhelyezkedni azonnal nem tudtam, mert vidéken voltam, s ott még nehezebb volt állásba kerülni. Ősz volt. Éjjelenként a mulató
udvarán, szalmán és faleveleken aludtam, mert lakásom nem volt. Amikor az utolsó
heti fizetésem is fogytán volt, napokig nem ettem. Sokszor örültem, ha egy darab száraz
kenyeret találtam. A munkanélküliség következtében hiába kerestem többfelé munkahelyet, állást nem kaptam. Közben megismerkedtem egy fiákeres kocsissal, akit Miska
bácsinak hívtak. Ő segített ismerősein keresztül részemre állást szerezni. Végül egyik
ismerőse, a Fiume Szálló portásának segítségével felvettek a szállodába, londinernek.
Itt havi fizetést, reggelit, ebédet és lakást kaptam. A fizetés nagyon kevés volt, de annál
több borravalót kaptam. Feladatom volt a vendégek kiszolgálása, cipőik, ruháik tisztítása, rendben tartása. A vendégek érkezésekor és távozásakor a csomagok fel- és lehozatala. A szálloda az állomástól körülbelül két kilométerre volt, ezért a vendégek elé ki
kellett menni, és fiáker vagy konflis kocsit biztosítani részükre. Ezenkívül gondoskodni
a fogadásukról, beszállításukról, valamint a reggeli ébresztésükről.
A korábbi helyzetemhez képest meglehetősen jobb körülmények közé kerültem. Állandóan jómódú emberek – úgynevezett urak – között forogtam, kezdtem megismerni
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az élet másik oldalát is. Itt nyílt lehetőség részemre megismerni azt, hogyan élnek azok
az emberek, akiknek vagyonuk, tőkéjük van. Például megismertem egy nagyon gazdag
Bleijer nevű urat, akinek szép felesége és két gyermeke volt. Gyermekeit iskoláztatta,
nagy háztartást vezettek. Ő viszont éjjel-nappal mulatott, szórta a pénzt pezsgőre, cigányra, nőre, melyek nagyon sok pénzbe kerültek. Itt ismertem meg Weiss Manfréd
gyáros fiát, aki fess huszárhadnagy volt. Békéscsabán mulatott két-három héten keresztül éjjel-nappal. Mi szolgáltuk fel a legfinomabb ételt, italt, de volt ott cigány és nő is
éppen elég. Hogy mennyi pénzbe került ez akkor? Nem is tudnám megmondani. És mi
jutott a kétkezű dolgozónak osztályrészül? A megaláztatás, a munkanélküliség, nyomor! Ezek láttán kezdett előttem megvilágosodni a hovatartozásom.
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Csath János (1900–1974) szabómester élettörténete egyszerre megindítóan személyes és kordokumentumszerűen általános. Emlékiratait e lapszámtól kezdődően négy részben közöljük.
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Kálmán László

Közhely, vicc, divat
A természetes nyelv használata szabálykövető viselkedés. Ha nem a mindenki által elfogadott szokásokat betartva kommunikálunk, akkor rontjuk az esélyeinket a kölcsönös megértésre. Éppen ezért mindenféle becslések szerint hatvan-nyolcvan százaléka annak, amit
mondunk, előre gyártott elem, panel. Észre sem vesszük ezt, miközben azt gondoljuk, hogy
mindig csupa újat mondunk, olyat, amit se mi, se mások korábban nem. Na jó, a közértben
érezzük, hogy más is kért már egy kiló házi jellegű kenyeret, talán ugyanazokkal a szavakkal, mint mi, de amikor tényleges beszélgetést folytatunk, akkor nincs ilyen érzésünk.
Amikor azt mondja a barátom, hogy „Ez borzasztó”, egy pillanatig sem akadok meg
azon, hogy milyen sablonos kifejezést használt, pedig naponta, ki tudja, hány ezren
mondják ezt. Nem mondom rá, magamban sem, hogy fantáziátlan, lapos kliséket használt. Kicsit már furcsábbnak hat, de még mindig nem akadok fenn, ha azt mondja, „Jobb
későn, mint soha”. Akinek jobb a nyelvérzéke, felfigyel arra, hogy a másik közmondást
használt (mert a nyelvérzék ilyesmit jelent, hogy az ember figyelme automatikusan a
kifejezés módjára is irányul, nemcsak a tartalmára). Ha pedig azt mondják nekem, hogy
„Pedig fejben ott voltam”, az már biztosan nem kerüli el a figyelmemet, és megjegyzem
magamban, hogy milyen közhelyes formulát használt.
De vajon miért van ez? Mi a közhely azon túl, hogy gyakran használt kifejezés? Mert
hogy több annál, az biztos, több a szólásnál, a közmondásnál, az állandósult szókapcsolatnál is. Valami titok lappang itt.
Segít-e vajon, ha tudjuk, honnan ered a közhely szó? Tudjuk, hogy a latin locus communis (és végső soron a görög tópos koinós), ’közönséges hely’ fordítása. Arisztotelész
Retorikájából származik: tóposon, ’helyen’ nagyjából ’információforrást’ kell érteni.
Arisztotelész szerint érvelésünk során két különböző helyről, információforrásból merítünk, a „közönségesekből” (ezek a „közhelyek”) és a „különlegesekből”. A közönségesek a törvények, a tanúk, a bizonyítékok, és így tovább; a különlegesek pedig azok,
amikor például az igazságosságra, a helyes viselkedés normáira hivatkozunk. Tehát eredetileg a „közhely” az objektív, kodifikált információforrás, míg a „különleges helyek”
inkább szubjektív és morális meggondolásokra, érvekre utalnak.
Ez nem sokat segített. Talán hasznosabb információ, hogy a közhely szó eredeti
használatát később a ’gyakran idézett szövegrész, szállóige’ használat váltotta fel, és
ebből származik a ’lapos, az unásig ismert féligazság’ értelmezés. De miért kapott ilyen
becsmérlő, pejoratív értelmet a közhely szó? Mintha a beszélő közösség azt várná el a
beszélőktől, hogy mondjanak eredeti dolgokat, és lefitymálná a másoktól változtatás
nélkül átvett megfogalmazásokat, a közhelyeket. Míg tehát Arisztotelésznél a „közhely” a legközönségesebb és legjobban használható érvtípus, amely már jól ismert, lefektetett szabályokon alapul, addig a hétköznapi életben a közhelyekre való hivatkozást
némileg hitványnak tekintjük.
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Térjünk vissza az alapkérdéshez: Miért van az, hogy egyes esetekben az eredetiség
hiánya mindannyiunkat bosszant (például mert már „a könyökünkön jön ki”, hogy „ha
jól tévedek”), máskor meg észre sem vesszük a kliséket, nem kérjük számon az eredetiséget? Én megdöbbentőnek találom, hogy a „közhelyszótárakban”, közhelygyűjteményekben (a neten is sok ilyen található, nem akarom reklámozni őket) csalamádészerűen
összekeverve szerepelnek lapos bölcsességek (mint például „Minden pártnak a másik
kommunistája büdös”), az eredetileg vicces (vagy annak szánt), de már túl sokat hallott beszólások (mint például „én is emberből/férfiból/nőből vagyok”) és az egyszerűen
csak divatos kifejezések (például „lejön”, vagyis ’érthetővé válik, kiderül’; „ezerrel”,
azaz ’nagyon’; „alapból”, vagyis ’eleve’).
Szerintem két tényező van, ami nagyon sokak számára idegesítővé teszi a paneleket, de egyiknek sincs sok köze az eredetiséghez. Az egyik, hogy a viccesnek szánt,
beszólásszerű panelek csak akkor viccesek (ha egyáltalán azok), amikor először halljuk
őket. Ebből a szempontból úgy viselkednek, mint az igazi viccek. A viccel szemben
igenis elvárás az eredetiség: olyan módon kell rámutatnia valaminek a fonákjára, hogy
az váratlanul érje a hallgatóságot, úgy kell félrevezetnie minket, hogy csak a poénnál
döbbenjünk rá, hogy tévúton jártunk. Tehát azt a beszólást, hogy „ha jól tévedek”, nem
kéne közhelynek neveznünk. Ez elsőre tényleg vicces (na jó, nem olyan nagyon, de
megvan benne a tévútra vezetés eleme), de másodjára már nem.
A másik, érdekesebb tényező a divatosság. A divatos kifejezésekkel, mint általában a divatokkal, két dolog történhet: vagy elavulnak, vagy pedig bekerülnek a
főáramba (a „mainstreambe”, hogy egy divatos kifejezéssel éljek), vagyis teljesen
megszokott kifejezéssé válnak, amelyekre nem figyelünk fel. De ameddig el nem dől
a sorsuk, addig egyeseket ingerelnek. Azok, akik a divatkifejezésekre allergiásak,
általában ún. nyelvvédők (puristák), úgy érzik, hogy a nyelv számára ártalmas lenne,
ha új kifejezésekkel gazdagodna, vagy ha újak váltanának fel régieket. („Miért kell
neked azt mondanod, hogy alapból? Miért nem jó neked az eleve, eredetileg, kezdettől fogva?”) A közhelyszótárak tehát tévednek: ennek semmi köze az eredetiséghez,
az elcsépeltségre való hivatkozás itt csak ürügy, amivel próbálják kimagyarázni az
irracionális fóbiájukat.
A divatok ráadásul általában szűkebb társadalmi csoportokhoz szoktak kapcsolódni, mert ilyenekben terjednek el először, és legtöbbször ilyeneken belül is maradnak.
Ezért sokszor azzal a funkcióval is rendelkeznek, hogy a divatáramlat követőinek az
illető csoporthoz tartozását kiemeljék, kinyilvánítsák. Ezzel is összefügghet az, hogy a
divatos kifejezések használata irritálja a hallgatóságot. Például azért, mert olyasvalaki
használja az illető kifejezést, aki nem tartozik ahhoz a bizonyos csoporthoz: Ha én azt
mondom, hogy „Ne oltsál”, vagy hogy „Ez alap”, akkor nevetségessé teszem magam,
mert olyan csoport nyelvváltozatát használom, ami távol áll a korosztályomtól. De a
közhelyekhez ennek semmi köze.
Aztán az is előfordul, hogy azért utasítanak el egy divatos kifejezést, mert nem szimpatizálnak azzal a csoporttal, amelyikből kiindult. Azt, hogy gyakorlatilag bármit „történetnek” lehet nevezni (ami „valamiről szól”), sokan a fővárosi értelmiséggel, a művé-
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szek körül sertepertélőkkel azonosítják. Ennek sincs köze a „közhelyekhez”: valójában
nem magától a kifejezéstől viszolyognak, hanem attól a rétegtől, amelyikhez kötődik.
Nagy tanulság, hogy a nyelvhasználatunkkal annyira össze vagyunk tapadva, hogy a
kettőt sokszor nehéz megkülönböztetni.

N É M A

I M A

A HAJLÉKTALAN SORSRA JUTOTTAKÉRT
Az Oltalom Kórház Foglalkoztatójában hajléktalan sorsra jutott
embertársainkért gyertyát gyújtva imádkozunk minden vasárnap este fél
nyolc és nyolc óra között.
Ha ügyünket ön is fontosnak érzi, arra kérjük, tartson velünk!
Ajtónk nyitva áll, hogy a jelzett idôkeretben bármikor, felekezeti vagy
társadalmi hovatartozására való tekintet nélkül bárki
csatlakozhasson hozzánk.
Kérjük, hogy az imádkozók csendességét beszéddel ne zavarja meg!
Címünk: Oltalom Kórház Foglalkoztató, 1086 Budapest, Dankó u. 9.
Dicsôségemtôl megfosztott,
levette fejemrôl a koronát.
Kitépte reménységemet,
mint valami fát,
Letördelt körös–körül: tönkrementem...
...kiáltozom,
nem kapok választ.
Segítségért kiáltok...
...könyörüljetek, könyörüljetek rajtam,
barátaim.
(Jób könyve)
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Miklya Anna

Candie-land nem pusztulhat el!
Tarantino társadalmi közhelyei
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Tarantino elért sikerei, kiemelkedő pályája jó példa lehet a következőkre: a) egy géniusz,
egy lenyűgözően magabiztos és intelligens művész autodidakta, unortodox felemelkedéstörténete vagy b) egy zsigerien ösztönös és kiforratlan tehetség szerencsés, jó érzékkel
megválasztott tapogatózása és kísérlete a látottak/tanultak minél ügyesebb összeollózására. Nyilvánvaló a filmes szakma zavara a rendező munkásságával kapcsolatban, amelyet
az a szerencsés tény fog megmenteni, hogy hamarosan megöregszik, és akkor ki lehet
kiáltani klasszikusnak. De elég valószínű, hogy az igazság nem a vagy b, hanem hol az
egyik, hol a másik, de legfőképpen mindkettő kibogozhatatlan szövevénye.
Tekintve, hogy Tarantino legnagyobb szórakozását a B-filmek jelentik, és jelentették mindig is, nem véletlen, hogy maga is B-filmeket szeretne létrehozni. Az az ember
azonban, aki az említett művek dimenziójában nőtt fel, és éveken keresztül dolgozott
egy olcsó videotékában, nem elégszik meg egy ikszedik műfaji alkotás elkészítésével.
Tarantino filmjei egyszerre fejeznek ki mélységes alázatot és ugyanennyi becsvágyat:
alázatot a műfaj, az alkotók iránt, és becsvágyat, amelynek célja az adott zsáner legjobbjának elkészítése és az imádott alkotók összességének fölényes lepipálása.
Tarantino tehát filmes közhelyekkel dolgozik, ez alkotásainak az alapja, ezt formálja
saját képére, és alkot belőle maradandót. A kritikusok egy része azért tartja maradandónak, mert mély üzenetet és fölényes öniróniát lát bele/mögé, más kritikusok pedig azért,
mert úgy gondolják, Tarantinónak esze ágában sincs többdimenzióssá tenni filmjeit, és
éppen ez benne az üdítő.
Valószínű azonban, hogy Tarantino filmjeinek üzenete, amennyiben létezőnek mondjuk őket, nem feltétlenül a rendező zsenijéből fakad, hanem abból a nagyon érzékeny
odafigyelésből, ahogy a külső társadalom változásait az adott zsáner eszközeire fordítja.
A rendező tehát nem szembemegy a forma követeléseivel, hanem felismeri a nézők igényét a formanyelv apró, de finom változtatásaira, hogy az a külső környezetre reflektáljon;
ezzel kielégítve a fogyasztó társadalmi-szociális érzékenységét vagy legalábbis ennek tudatát. Egészen egyszerűen: a bűnös szórakozást Tarantino azzal az elégedettséggel párosítja, hogy „mély” filmet nézünk, amely végre „igazságot szolgáltat” az eddig elnyomottaknak. Ez nem feltétlenül jó vagy rossz, hanem a moralitástól távol húzódó, nagyon is
piaci igényeket figyelembe vevő kérdés. Ahogy igény lett rá, a Tarantino-mozi PR-jához
észrevétlenül hozzásimult a társadalmi elégtétel kifejezése, amely különösen pikánssá teszi a rendező egyébként agresszív, véres, brutális filmnyelvét.
Tarantino filmjeire jellemző, hogy egy alkotáson belül több zsánerre, filmek tucatjai
ra hivatkozik, popkulturális utalásokat sző az alkotás szövetébe, ahol csak lehet. Első
társadalmilag is érzékeny témája tehát, a feminizmus, a gender-szerepek finomítása, a
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hímsovinizmus kifigurázása valószínűleg a műfaji előzményeknek köszönhető, azonban magán hordozza Tarantino, már csak a több évtizednyi különbség miatt is, jóval
felvilágosultabb látásmódját (és később természetesen az erős múzsa, Thurman meglelésének örömét).
Az intelligens, erős, harcias, magáért kiállni tudó nő képe a Tiszta románcban még
csak lehetőségként merül fel, a Ponyvaregényben már utalnak rá, az Alkonyattól pirkadatigban és a Pam Grier főszereplésével készült Jackie Brownban azonban vad, maszkulin nőket látunk, akik minden tekintetben uralkodnak a férfiak fölött erejükkel vagy
nőiességükkel, esetleg ezek keverékével. A Kill Bill filmek nem elmélyítik, inkább több
oldalról, mozaikszerűen mutatják be ugyanezen archetípus különböző változatait, amelyek közül emlékezetes a Menyasszony anyává váló amazonja. Megemlítendő, hogy a
harcias nő archetípus Tarantino elgondolása szerint nem képes a férfi egyenlő párjává
válni: vagy az egyik győz, vagy a másik, kapcsolatuk csak harcba torkollhat.
A rendező feminista ujjgyakorlatainak legkiemelkedőbb darabja a Halálbiztos, a
Rodriguezzel közösen forgatott B-ikerfilm első része. Klasszikus autós üldezéses akciómozit kapunk, kizárólag női szemszögből. A hősök semmilyen értelemben nem kívánnak maszkulinizálódni, erre az emlékezetes lap dance-jelenet, és a lányok egyszerű,
nagyon természetes szexualitása is utal, ami a férfiaknál minden tekintetben erősebb,
okosabb, jobb, végül pedig győzedelmesebb hősöket sem leszbikusnak, sem szűzies
amazonnak, sem nőire fordított férfi szuperhősnek nem kívánja mutatni.
Tarantino azonban nem az a lelkizős fajta. Célja nem a téma teljes feltárása, a seb kitisztítása és katarzissal való gyógyítása: az ő játéka a formanyelv, a popkult-utalásokkal,
képbeállításokkal, zenékkel való játszadozás, a hangulat, a minél pontosabb atmoszféra
megteremtése. Rázogatja és kínálgatja színes cukorkáit, mint Möszjő Candie, a Django
film DiCaprio által zseniálisan megformált emlékezetes szereplője: a cél az összes aprócska elem színes, édes és élvezetes harmóniája, és ezen apró részleteknek csupán
egyike lehet bármely társadalmi igazság vagy közhely.
A feminizmus filmek után a Becstelen brigantykkal, négy évvel később pedig a Django elszabadullal állt elő a játékos kedvű rendező, amelyek, noha a reflektált műfajokban
talán el is térnek egymástól, hasonló sémára, gondolatiságra épülő társdarabok. Tarantino két kifejezetten kényes témát dolgoz fel a filmekben: míg a Becstelen brigantykban
a második világháború, addig a Djangóban a rabszolgaság kérdését boncolgatja. Filmes
habitusából következik azonban, hogy a megkönnyebbülés, amelyet jó mesterként nézőjének nyújtani kíván, nem a katarzis önmarcangoló, könnyes-felemelő megelégedése.
Tarantino inkább a gladiátorharcok véres örökségét követi: néhol teljesen logikátlan,
pofátlanul nem történelemhű és szemtelenül hatásvadász képsorai és történetvezetése
olyan mámorítóan erőszakos végbe torkollanak, amely feloldja a görcsöt a nézőben.
Nem véletlenül ünnepelték a Brigantyk alternatív történelmi befejezését, a sikeres
Hitler elleni merényletet felállva, tapsolva és ujjongva a német mozikban: a rendező
egy olyasfajta feloldozást hozott el számukra, amely ugyan nevezhető olcsónak és leegyszerűsítettnek, a filmtörténetben azonban eddig nem volt rá példa. Éppen könnyedsége az, ami olyan szimpatikussá teszi: elfogadható, átélhető, és nem hibáztatja nézőit,
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akiket már több száz alkotás gyötört meg lelkileg ilyen vagy olyan minőségben. Más
műfajra reflektál, de hasonló logikával építkezik a Django is. A spagettiwestern zsánerét zseniálisan megújító film a fekete rabszolgaság legsötétebb korában játszódik,
a „vadnyugat” unortodox hősei pedig a Brigantyk Landa ezredesének figuráját német
fogorvossá transzformáló, kedélyes és briliáns Cristoph Waltz és a néger bosszúálló
hős, a Siegfried-imitátor Jamie Foxx.
Ahogy a Brigantyk esetében nem tudunk elvonatkoztatni attól a kósza gondolattól,
hogy a rendező azért kezdett a film „megcsinálásába”, hogy lássa, milyen baseballütővel
szétverni egy náci fejét, ugyanilyen kísértő a gondolat, hogy Tarantino nagyon sokszor
szerette volna hallani a gyöngyvászonról a „nigger” szót. Éppen ez a kulcsa Tarantino
művészetének és alkotásai műértésének. Ezek a társadalmi, szociális tanulságok, a mármár halálosan unott és untig kibeszélt, sőt éppen a túlzott, teátrális kibeszélés miatt be
nem gyógyult sebek, társadalmi közhelyek más megvilágításba kerülnek, amint nem a
filmek céljaként, hanem csupán mozaikdarabjaként funkcionálnak. Tarantino elsődleges motivációja a szórakoztatás: hogy nézői életét, ha csak egy-két, netán három órára
is, de könnyebbé és boldogabbá tegye. Ez pedig még a magaskultúra elefántcsonttornyából sem lebecsülendő vagy túlságosan könnyen teljesíthető feladat.
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„Én meg jöttem egy üveg lecsóval…”
A felvétel időpontja: 2013. január 23., délután 3 óra
Helyszín: Siófok, a buszpályaudvar melletti söröző
Nevek: Ádám és az ő Évája
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Kiss Géza: A Csillagszálló című újságról van szó. Az Oltalom Karitatív Egyesület adja
ki. Ez egy kötetlen beszélgetés, bármit el lehet mondani. Ha valamire nem akartok válaszolni, nem válaszoltok.
É.: Siófokon is szokott lenni ez az újság?
K. G.: Nem, itt sajnos nem terjesztik.
É.: És ha mi most elmondjuk ezt az interjút, akkor hogy kaphatnánk majd belőle?
K. G.: Ha megjelenik, hozok nektek.
É.: A helyi újságban is voltunk. Az Aladdin is benne van a hírlapban, akinek mi,
hogy mondjam, segítettünk. Szóltunk azoknak, akik még rá vannak szorulva. Szóval
benne vagyunk mi is, és az Aladdin is. Spontán főzőcske volt, bográcsgulyás.
Á.: Két alkalommal volt ingyen kaja. Összeállt egy baráti társaság…
K. G.: Akkor ennek hagyománya lesz?
Á.: Igen! Decemberben kétszer volt, meg lesz is még.
É.: Tőlünk már többen kérdezték, nagycsaládosok is, mert vittünk oda kisgyerekeseket
is, hogy mikor lesz. Csináltuk a szendvicseket, teát főztünk, krumplit, hagymát pucoltunk.
Á.: Aladdin már nagyon régóta segít. Holnap lesz a huszonhetedik születésnapja.
É.: A kórházakban is segít. Annyi plüssjátékot elvitt, meg sok zsák ruhát. Segítettünk abban is. Különválogattuk a férfi-, női és gyerekruhát. Voltak cipők is. Olyan szépen megcsináltuk.
K. G.: Hány éve vagytok hajléktalanok?
Á.: 2011. június tizenvalahányadika óta. Akkor jöttünk ide.
K. G.: Mi történt akkor?
É.: Akkor loptak meg minket.
Á.: A pénzünktől elkezdve a ruháinkat, iratainkat, mindent elvittek, mi meg itt ragadtunk. Előtte Bonyhád mellett béreltünk egy lakást, de itt volt velünk mindenünk.
Visszamenni már nem tudtunk.
É.: Már hét éve együtt élünk, volt egy kis albérletünk. Egy szoba-konyha. Mindent
szép apránként összehoztunk. Siófokon 2006-tól vagy 2007-től volt egy takarító cég, ott
dolgoztunk. A Petőfi sétányon is mi takarítottunk.
Á.: Sajnos megszűnt a vállalat.
É.: Azt gondoltuk, hogy azért nyáron jövünk megint, és megpróbálunk valami munkát találni. Eljöttünk, és csak kerestünk munkát, munkát, munkát… A strandon aludtunk, a szabad ég alatt. [Elmosolyodik.] Igen, a csillagszállón aludtunk.
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Á.: Meg aknában, ha rossz volt az idő.
É.: A fejünk alól lopták el a holminkat. A telefonunkat. Abban volt bent nekünk a
szívünk, a lelkünk, a fényképeink, a gyerekek képei, a telefonszámok… Ami csak volt,
lehetett. Minden emlékünk benne volt.
Á.: Még jó, hogy az iratok meglettek. Itt, Siófokon szórták szét, a szálloda udvarán.
É.: Nem tudtunk visszamenni az albérletünkbe. Reggel csak egy törölköző volt
rajtam. Jó, nyár volt, csak egy bikiniben aludtam. Szanaszét volt mindenünk. Úgy
kaptunk egy hasonlótól, egy hajléktalantól, aki megszánt minket, egy nadrágot meg
egy pulcsit.
Á.: Azóta kell kéregessünk.
É.: Hát jó… koldulunk.
Á.: De közbe’ lettek kedves ismerősök, akiktől ruhákat kapunk, meg tudunk tisztálkodni.
K. G.: Ha beszélgettek más hajléktalanokkal, szóba kerül, hogy ki hogyan került az
utcára?
Á.: Mi nem nagyon… Mi ketten vagyunk csak. Mi csak együtt vagyunk.
É.: Mi nem beszélgetünk velük úgy.
K. G.: Általános dolgokról sem?
Á.: Csak köszönünk egymásnak.
É.: Hogy vagytok, mint vagytok…
Á.: Sokan kétszínűek.
É.: Tavaly megpróbáltuk. Csak annyi volt, hogy egy padon ültek páran, odamentünk,
hogy „sziasztok”, mert mégiscsak sorstársak, de nem ültünk le velük, mert ők másabbak,
mint mi. Egyből jöttek a rendőrök, igazoltatás meg minden… És amit ott hallottunk…
Ne ide hányjon, menjen félre! Ennyi büntetés meg annyi… Ebből mi kikeveredtünk.
Látjuk őket, vittünk már nekik cipőt, takarót… Mert olyan a hajléktalanszálló, hogy
hiába a mínusz tizenöt fok, kitiltják az embereket…
Á.: Az egyiket épp most tiltották ki harminc napra.
K. G.: Ittas volt, vagy vitt be italt?
É.: Valamennyit ivott, két-három pohár fröccsöt talán, de nem vitt be semmit, nem
volt részeg sem. Kell tüdőszűrő, kell bőrgyógyászati vizsgálat, és csak úgy lehet bemenni az embernek. Mi november eleje óta nem kapunk kaját, mert fél 9-ig nem írunk alá.
Ha 9-re érünk be, akkor már nem kapunk kaját. Ha a máltaiak nem segítenek rajtunk,
akkor karácsonyra és az ünnepekre nincs mit ennünk. Pénzünk nincs. Nem kapunk az
önkormányzattól sem segélyt. Konzervet vagy egy kis gyümölcsöt sem, semmit. Kértünk segélyt, azt tegnap végre sikerült elintézni.
K. G.: Regisztrálva voltál?
É.: Igen, jelentkeztem minden harmadik hónapban a munkaügyi központban, de
ugye hiába kértem segélyt, mert nem volt meg a 365 nap. Most már megvan a határozat,
úgyhogy a jövő hónapban kapok. De addig csak kell valami.
Á.: Én meg akkor sem kapok. Voltam közmunkán, négy hónapig kaptam a szociális
segélyt.
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K. G.: Milyen munkát kellett végezned?
Á.: A vasútnál voltam. Kaszáltam, gazoltunk.
K. G.: Hajtós vagy lógós állás?
Á.: Nem hajtottak minket. Páran dolgoztunk rendesen, mások meg ott hédereztek,
lefeküdtek az árnyékba cigizni, és ugyanannyiért telt nekik is a napjuk. Négy hónapot
dolgoztam, és most visszaigazoltak a pesti központból, hogy ledolgoztam ezt az időt,
talán már én is fogok kapni. A határozat erről még nincs meg. A pénzt nem egyből fizették ki, még csak a papírokat küldözgetik ide-oda.
K. G.: A közmunkát nem lehetett tovább végezni?
Á.: Nem. Betegség miatt nem. Én le vagyok százalékolva.
K. G.: Akkor ezt a négy hónapot sem lehetett volna?
Á.: Nem. Betegen vállaltam.
K. G.: Rokkantellátást nem kapsz?
Á.: Nem. Kaptam ezt a rehabos segélyt. 2011. november 24-én voltam vizsgálaton
Szekszárdon, a nyugdíjfolyósítónál, és azóta húzódik az ügyem. Azt mondták a központban, hogy addig fogom kapni ezt a szociális segélyt, amíg a nyugdíjfolyósító nem
lép. Levelezünk velük, meg telefonálunk.
K. G.: A szállón nem segítenek?
Á.: Munkát találni nem. Pedig neki is, nekem is szakmáink vannak.
É.: Fürdeni tudunk, de egy hónapig könyörögtünk azért, hogy kimoshassunk két pulóvert. Akik bent laknak, azokra kétnaponta kimosnak. De akik kint vannak a városban,
azoknak nem.
Á.: Mi tavaly január eleje óta kint vagyunk. Volt, hogy lebújtunk az aknába. Van egy
kis tető, meg nem fúj a szél, és ott húzódtunk meg. A vasutat bezárják negyed 10-kor.
É.: A vasúti vécében is aludtunk már, meg telefonfülkében…
Á.: Aztán jött egy ismerős útján ez a hely. Ez egy tanya végül is. Összejöttünk a tulajdonossal. Kigazoltunk, lekaszáltam, fát kivágtam, kiirtottuk a bozótot, rendbe tettük
a tanyát, és ennek fejében maradhattunk ott. Ez egy lemezbódé, de mégis van tető a
fejünk fölött.
É.: Nulla fok van bent.
Á.: Fűtési lehetőségünk nincs, víz, villany nincs. Kaptunk tollpaplanokat, hungarocelleket.
É.: Azzal lett kitapétázva, így nem fagyunk meg.
Á.: Nyáron is ott voltunk már, több mint egy éve. Azt mondta a tulajdonos, hogy
nyárig maradhatunk.
É.: Betörtek már oda is. Úgy mentünk haza, hogy le volt vágva a lakat, a lánc lógott,
föl volt forgatva minden. A tisztító- és tisztálkodószereket is elvitték, a sarumat, a fölsőmet, a tűkészletet… Meg a pénzt, ami el volt oda dugva.
Á.: Pedig úgy eldugtam, hogy még én is alig találtam volna meg. Szóltunk a rendőröknek, mindjárt jöttek is. Ujjlenyomatot nem vettek, azt mondták, nem tudnak. Kérdezték, hogy hol alszunk, mert fel volt forgatva minden. Ágybetét van lerakva téglákra,
hogy mégse a földön legyünk, hanem negyven centivel följebb. Azon a paplanok.
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K. G.: Hány évesek vagytok?
Á.: Negyvenhét és negyvenöt. Ő az idősebb.
K. G.: Hol születtetek?
É.: Kalocsán.
Á.: Én meg Pincehelyen.
K. G.: A család mekkora? Nem tudnak esetleg segíteni?
É.: Nem.
Á.: Nekem senkim sincs. Meghalt mindenki.
K. G.: Említetted, hogy van gyereked.
É.: Van, három fiú, egy lány. Unokám is van, egy. Van egy tizenhat éves lányom,
egy tizennyolc éves és egy huszonnégy éves fiam, meg egy huszonnyolc éves. És van
egy négyéves unokám.
K. G.: A két kisebb az apukájukkal lakik?
Á.: A nagymamájukkal.
É.: Egy házban, de ő a gyámjuk.
K. G.: Apai vagy anyai nagymama?
É.: Volt anyós.
K. G.: Tanulnak még a gyerekek?
É.: Most már végzett a lányom is.
K. G.: De még csak 16 éves!
É.: Az általánossal végzett. Hogy most hol tanul, azt nem tudom. A nagyobbak meg
már dolgoznak. Megnősült az egyik, mondom, van unokám.
Á.: Közös gyerekünk nincs. Elváltak vagyunk mind a ketten.
K. G.: Tartod a kapcsolatot a gyerekekkel?
É.: Nem, mióta telefon nincs… Abban volt minden, névnap, születésnap. Azért
mondtam, hogy olyan, mintha elvitték volna az életünket.
K. G.: Kalocsán laknak a gyerekek?
É.: Komlón! De hát most hogy menjek el száznyolcvan kilométerre? Ő is, hogy
menjen le Szekszárdra?
K. G.: Tudják, hogy az utcán éltek?
É.: Nem tudnak semmit, ahogy mi sem tudunk róluk semmit.
Á.: Semmit. Csak… mi vagyunk.
É.: Azt sem tudják, élünk-e, vagy halunk. Nem tudják.
K. G.: Nem akarjátok elmondani, hogy hajléktalanok vagytok? Emiatt nem keresitek
őket?
É.: Nem tudunk semmiféle telefonszámot. Címet nem tudunk, mert lehet, hogy már
nem is ott laknak. Most ez történt velünk…
Á.: De segíteni nem tudnának, mert ők is épphogy egyik napról a másikra.
É.: Meg iskolások még. Miben tudnának segíteni? Nekünk kellene segíteni őket, de
én sem tudok.
K. G.: Milyen szakmátok van?
Á.: Szobafestő az egyik, meg úszómester vizsgám is van…
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É.: Az Európa Szállóban dolgozott hat éven keresztül.
Á.: Igen, itt dolgoztam nyaranként az Európában. Tetőszigetelő vagyok, tűzvizsgám
van, alpinistavizsgám is van, homlokzatszigetelő vagyok, targoncásvizsgám van. És
ennyi szakmával nem tudtam itt elhelyezkedni.
É.: Vízibicikli-kölcsönzőbe akart menni a kikötőhöz a szezonban, egyből megkérdezték, hogy hány éves, és akkor nem. Inkább a tanulókat veszik fel, pedig több tapasztalata van, mint azoknak. Én meg konyhára akartam menni…
Á.: Bármit elvállalnánk, konyhai kisegítő vagy bármi.
É.: Majd ha valaki nem válik be, és jöjjek vissza, visszamentem, bevált… De közben
az ismerősének a valakijét vették föl.
K. G.: Gondolod, hogy azért nem vettek föl, mert hajléktalan vagy?
É.: Nem tudták, hogy az vagyok!
Á.: Szerintem mi nem úgy nézünk ki, mintha hajléktalanok lennénk.
K. G.: Tévét tudtok nézni? Internetezni tudtok valahol?
É.: Nincs áram ott, ahol most vagyunk. Csak egy kis zsebrádiónk van. Az internethez
meg nem értünk.
K. G.: Zenével vagy énekléssel foglalkoztatok?
É.: Általános iskolában meg szakmunkásképzőben jártam zeneiskolába, de abbahagytam, nem tetszett. Az éneklés tetszett, de a zongora, az nem. Anyukámék ismertek
a panelban egy házaspárt, akik a presszóban zenéltek hétvégente, ők adtak nekem magánórákat. Kovács Katit énekelgettem, meg énekkarban voltam. A zenét, azt nagyon
szeretem, táncolni imádok! Benne van a véremben. Végig táncoltunk egész nyáron.
Arról voltunk híresek.
K. G.: A kikötői rendezvényekre is lementetek?
É.: Persze! Lent voltunk végig. Mindenen.
Á.: Inkább a mulatós zenéket szeretjük.
É.: A diszkózenét is. Amikor a kikötőből a diszkóhajó kiment, mi végig táncoltunk.
Felszálltak a hajóra az utasok, mi meg ott táncoltunk a zenére, mindenki tapsolt, éljenezett. Kiabáltak, hogy „csináljátok még, táncoljatok, táncoljatok”!
Á.: A Petőfi sétányt is végigtáncoltuk!
É.: Másnap ránk köszöntek, megállítottak, mert megismertek. Odajött egy néni,
az is azt mondta, hogy gratulálok maguknak, de hogyan tudják csinálni, hogy táncolnak is, meg énekelnek is? Hát, benne van a vérünkben. Én népi táncos is voltam.
Szerettem volna ezzel foglalkozni, de hát… nem jött össze. Nyáron volt a kikötőben egy együttes, akkor mindennap mentünk. Ahogy meglátott bennünket, intett
az énekes, meg szólt a zongoristának… Addig nem mozdult senki, de ahogy mi elkezdtük… Na, akkor belelendült mindenki. És mit is mondtak ránk? Hogy a cowboy
házaspár? Mert akkor volt ez a cowboykalapunk, feltettük, elkezdtünk táncolni, és
az olyan jó érzés volt!
Á.: Az Mc Hawer is, amikor itt volt a kikötőnél, felhívtak minket még a színpadra
is táncolni.
É.: Föl-hív-tak! Szabályosan föl-hív-tak!
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Á.: Mi mindenhol ott vagyunk. Jó, nem fogyasztunk semmit, mert pénz nincs rá, de
nem kell ahhoz beinni, hogy jól érezzük magunkat.
É.: Minket még nem láttak a földön úgy, mint másokat.
Á.: Összevissza szarják-hugyozzák magukat, már bocsánat. Koszosak, büdösek…
É.: Ja, de mi megadjuk azoknak is a tiszteletet.
Á.: …a lehetőségük meglenne nekik is a mosdásra, tisztálkodásra, csak nem élnek vele.
É.: Köszönünk nekik ugyanúgy, meg hogy vagytok, mint vagytok, de ennyi.
Á.: Szerintem különbséget lehet tenni aszerint, hogy valaki tanult, saját hibáján kívül
kerül abba a helyzetbe, hogy…
K. G.: De van, aki tehet róla?
Együtt: Van, igen. Igen.
Á.: Sőt vannak olyanok, akik megkapják a kis pénzüket vagy az elég magas nyugdíjat, és amellett hajléktalanok. Egy héten belül nincs pénz: vagy elgépezik, vagy elisszák.
Most már megszűnt ez a gépezés, de eltapsolják valahogy.
É.: Volt olyan hajléktalan, hogy a lánya vitt be neki a szállóra kaját is, és nyugdíjat is
kap, majdnem nyolcvanezer forintot. Én kapnék annyi pénzt! Akkor már egy kis albérletet
vagy legalább csak egy kis szobát, ahol van villany, fűtés, bérelnék. Nem is kéne több…
Á.: Meg is tudnánk csinálni, ha lenne jövedelmünk, de nincsen semmi.
É.: …ahol fűtés, villany van, lavórban lehet mosakodni. Csak víz legyen, kész, egy szoba.
K. G.: Az üzlet előtti kéregetésből mennyi jön össze körülbelül? Volt esetleg kiugróan jó nap, hogy adott valaki mondjuk egy tízezrest?
[Mindketten fölnevetnek.]
É.: Jaj! Bárcsak! De nem.
Á.: Százas van a bevásárlókocsiban. Úgy nem megyek oda senkihez, hogy adjál száz
forintot!
É.: Sokan így csinálják. Személyautókhoz mennek oda, hogy adjanak, adjanak.
Á.: Mi csak a kocsit kérjük. Megkérdezzük a hölgyet vagy urat, hogy visszatolhatnánk-e, ha nem, akkor köszönjük szépen.
É.: Ha igen, akkor se megyek oda, hanem megvárom, megvan a szemkontaktus, int,
és úgy megyek oda.
Á.: Örülünk, ha a kis kajáravaló megvan.
É.: Mikor mennyi, változó.
Á.: Vannak ismerősök, akik szoktak nekünk kaját is venni… Van, aki zsemlyét,
felvágottat vesz, vagy ad egy szatyorban konzerveket.
É.: Hányszor volt úgy, hogy Ádám belenézett a kukába, és volt benne szatyorban
csemege uborka, befőtt. Föl sem volt bontva. Vagy felvágott, kenyér.
Á.: Láttam a boltnál, hogy egy nő vett ennivalót egy hajléktalannak, annak, aki ott
szokta támasztani a falat. Szóval vett neki egy szatyor kaját. Vagy háromféle felvágott,
zsemlye… Elfogadta, de a pénz kellett volna neki. Beledobta a kukába.
É.: Ádám meg kivette.
Á.: Össze volt kötve a zacskó. Úgy volt, ahogy a nő kihozta a boltból. Kivettem, és
megvolt a vacsoránk.
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É.: Még másnapra is! De mások helyett büntettek már meg minket. A bolt előtt volt,
koldulásért.
K. G.: Kik? És mire?
É.: Rendőrök. Ötezer forinttól fölfelé lehet a büntetés.
K. G.: Le kell dolgozni?
Á.: Vagy vállaljuk a közmunkát, vagy befizetjük.
É.: Nem tudjuk befizetni, vállaljuk a közmunkát. Folyamatban van, majd értesítenek,
hogy mikor kell menni.
K. G.: Éreztétek már a megbélyegzést?
Á.: Egy kalap alá vesznek minket. Sokan elég durván beszélnek, hogy „miért nem
megy el dolgozni”? Mi azon vagyunk, hogy dolgozhassunk.
É.: Mondtam, hogy akkor adjon munkát. Mondtam, hogy maga szerint jó nekem
itt kint? Én is szeretnék dolgozni, meglenne a kis pénzem, bevásárolnék, lenne egy kis
otthonunk, ahol ellennénk…
K. G.: Biciklivel közlekedtek. Hogyan szereztétek a kerékpárokat?
É.: Amikor Ádám utolsó munkanélküli segélyét megkaptuk, akkor sikerült egy használtkereskedésből venni. Nagyon messziről jártunk be addig gyalog.
K. G.: Van valami emlékezetes álmotok azóta, hogy hajléktalanok lettetek?
Á.: Álom? Hát, én álmodtam már sok pénzzel is [Éva felnevet, vele Ádám is], munkáról is álmodtam, hogy végre sikerült elmennünk dolgozni. Ilyenekről álmodom.
É.: Velem is volt már, hogy csak úgy felébredtem éjjel, és hirtelen nem tudtam, hol
vagyok, mert álmomban egy kis szobában voltam.
K. G.: A vallással hogy álltok?
É.: Ritkán járunk, de járunk templomba.
Á.: Vasárnaponként, ha tudunk, megyünk istentiszteletre.
É.: Vannak ott is ismerőseink, a Marika meg a Gabika. Kaptunk egy szép Bibliát.
Nyáron ritkábban mentünk, de nap mint nap találkozunk velük.
Á.: Ők is segítenek, amiben tudnak. Ételt szoktak venni nekünk, de az jobb, mint ha
adna mondjuk hatszáz forintot.
K. G.: A jövőre nézve vannak terveitek, de mi valósulhat meg szerintetek? Mi fog
veletek történni?
[Éva határozottan, azonnal rávágja, hogy „munka”.]
Á.: Az a legfontosabb. Onnan tudunk elindulni. Ahogy lesz munkánk, ki tudunk innen lépni. Ha tudunk dolgozni, akkor már tudunk bérelni valahol egy kis házrészt…
É.: Hiába kapunk mi most 22 800 forintot…
Á.: De még nem is kapsz!
É.: Jó, de ha kapnánk mindketten, az negyvenötezer forint…
K. G.: Szoktátok követni a politikát?
Á.: Nem követünk mi semmit sem! Hallunk sok mindent, de ők csak saját magukon
segítenek. A csórókon, akiken tényleg kellene, azokon nem segítenek. Egy háromezer
forintos étkezési utalványt sem kapunk. De éljél meg ebből a huszonkétezer forintból…
Mit tudsz belőle csinálni?
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É.: Történtek ám azóta dolgok! A múlt héten, szerdán vagy csütörtökön, lényegtelen,
hogy melyik nap, ott álltunk szemben, majdnem a butik előtt. Vártunk egy hölgyet, aki
több nappal azelőtt megígérte, hogy hoz nekünk befőttet… Befőttes üvegben ennivalót.
Ő nekünk el fogja rakni. Nem mondott fix időpontot, csak azt mondta, hogy ha ott vagyunk három és fél négy között, akkor hoz. Ott vártunk, vártunk. Nem jött. Már majdnem egy óra eltelt, de nem mentünk át a szupermarket elé, mert tudtuk, gondoltuk, hogy
ránk fognak találni a rendőrök. Ádám azt mondja: „menjél be, vegyél egy üveg lecsót”.
Egy üveg lecsót vettem 299 forintért…
K. G.: Meg tudjátok melegíteni valahol?
Á.: Igen, mert kaptunk egy kis kempingmelegítőt. Egyrózsás, kis gázpalackkal.
É.: Kijöttem, de addigra már ott áll Ádám a bolt előtt, és két rendőr igazoltatja.
A rendőrök hívták át, van is tanúnk rá. Nem is voltunk az üzlet előtt!
Á.: Ott álltam a butik előtt, ők meg beálltak a szupermarket parkolójába, és intettek,
hogy menjek oda.
É.: Hogy ő önkényesen koldul!
Á.: Kérik a papírokat, odaadtam…
É.: Hogy erőszakosan koldul! A biztonsági őr szólt nekik, hogy nem csinált semmit.
Én meg jöttem ki a boltból egy üveg lecsóval.
K. G.: A szupermarket biztonsági őre szólt a rendőröknek, hogy nem csináltatok
semmit?
É.: Igen, de nem jön el tanúskodni. Mi nem vállaltuk el! Nem vállaltuk el.
Á.: Azt mondták, hogy ötezer forint lesz a helyszíni bírság.
É.: Én meg jöttem egy üveg lecsóval…
Á.: Mondták, hogy akkor feljelentenek. Meg hogy lehet százezer forint is.
É.: Azt mondta, hogy őt nem érdekli, hogy ez lecsó vagy lekvár, ő ezt leszarja!
Á.: Leszarja! Így mondta a rendőr.
É.: Mondtam, hogy de ne szarja le, mert ez egy üveg lecsó, amit meg szeretnénk
este melegíteni, és megenni, és akkor a kollégája rám szólt, hogy ne beszéljek így a
felettesével.
Á.: Még mondtam is a rendőrnek, hogy csak enne ő ilyet hidegen!
É.: Meg kiborította Ádám táskáját…
Á.: Volt benne egy fél üveg víz, papírok meg egy fésű.
É.: Kérdeztem, hogy a zsebemet is rakjam-e ki. Itt van egy papír zsebkendő, Negro
meg öngyújtó… Olyan ideges voltam! Nem mondott semmit rá, csak azt kérdezte, hogy
elvállaljuk-e. Mondom, hogy nem. Nem vállaljuk el!
Á.: Azt mondta, hogy akkor megy a feljelentés, és vigyünk két tanút a bíróságra.
É.: Nem csinált semmit! Semmit!
Á.: Nem kértem senkitől egy forintot sem!
É.: Direkt nem mentünk oda a szupermarket elé sem!
K. G.: Láttam, hogy voltatok közmunkán. Az az előző ügy miatt volt?
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Á.: Igen.
É.: Most nem volt semmi sem. Az az idősebb néni, akit vártunk, ott az üzlet előtt
rakja le a biciklit. Direkt nem ott vártuk. A másik oldalról láttuk volna, ha jön. Többször
megígérte már, és ha nem talált ott minket, oda rakta a bankautomatának a tetejére, de
mindig valaki elvitte. Szóval mi ott vártuk, én meg bementem egy üveg lecsóért…
K. G.: Kellett már koldulásért más hajléktalannak is közmunkára mennie?
Á.: Büntették már meg őket, nem is egyszer.
É.: Az előző alkalommal volt benne igazság, de most nem! Van, akinek már vagy
százezer forint összegyűlt koldulásból, meg abból, hogy belenyúlt a kukába. Még nem
vitték el. Gyülemlik, gyülemlik, eldob egy csikket, azért is megbüntetik. De ők nem
mennek semmi után. Mi meg azon vagyunk, hogy ne büntessenek meg.
Á.: Hivatalról hivatalra megyünk.
É.: Munkaközvetítőből az önkormányzatba, hogy közmunkát vállaljunk.
K. G.: A kukába sem szabad belenyúlni?
Á.: Nem! Egy sörösdobozt sem lehet kivenni. Ha kivennék egy csikket, megbüntetnek. Ja, igen. A mostani rendőri intézkedésnél nem írtam alá semmit, hanem egyből
bementünk a kapitányságra. Személyesen.
K. G.: Panaszt tenni?
Á.: Igen, csak a portás nem tudott semmit. Azt mondta, várjunk. Nyolc nap is eltelhet, mire kapunk valamit.
É.: Bementünk az önkormányzathoz is, ott is azt mondták, hogy várjunk.
K. G.: Ismertétek a rendőrt?
É.: Nem, nem láttuk még.
Á.: A rendőrök többsége látásból ismer már bennünket.
É.: A szupermarket biztonsági őre azt mondta, hogy van konkurenciánk, talán ők
hozták ránk a rendőröket.
Á.: Vannak, akik irigyek ránk, mert itt jó helyünk volt, és már sok ismerősünk volt
az üzletnél. Hoztak ennivalót, ruhát. Nem is kellett kérnünk, csak hozták.
É.: Beszélgettek velünk, ha három napig nem voltunk: „hogy vannak?” meg „de rég
láttuk magukat”.
Á.: Tegnap otthon voltunk. Otthon… Hát abba’ a kis bódéba’. Ott rendezkedtünk.
Egyszer csak megáll egy rendőrautó a kapunál. Kiszállnak a rendőrök, Jó napot! Mondom: Jó napot! Igazolvány? Van. Azt hitték, hogy önkényes lakásfoglalók vagyunk.
É.: Bejöhetnek, kérdezik? Mondom, hogy nem tudjuk kinyitni a kaput, jöjjenek hátra, és ott a drótkerítésnél bújjanak be, jöjjenek.
Á.: Egy kulcs van, a tulajnál.
K. G.: Nem adott papírt ilyen esetre, hogy igazolhassátok magatokat?
Á.: Nem, de megadta a telefonszámát, hogy bármikor hívhassuk.
É.: De nem hívták fel a rendőrök.
Á.: Csak igazoltattak minket, és kész.
É.: Kérdezték, hogy miért nem megyünk a hajléktalanszállóra. Mondtuk, hogy mert
nincs hely. Mi különállók vagyunk. Ugyanígy elmondtuk, hogy még vízért is csak tíz
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percre mehetünk be. Kérdezte, hogy mi az oka, hogy minket nem engednek be. Mondtuk, hogy mert mi külsősök vagyunk. De hajléktalanok, és ezért legalább melegedni
beengedhetnének minket. Nem?
Á.: Hallotta mindenki, hogyan beszéltek velünk a rendőrök, mondták is másnap,
hogy mennyire sajnáltak minket, de senki nem mer lépni se, szólni se.
É.: Mondtuk a rendőröknek is, hogy jó nekünk ez a kis lemezbódé. Kérdezte, hogy
benézhet-e. Mondtuk, hogy nézzen csak, persze.
K. G.: Mikor lesz a főzés, amiről korábban meséltetek?
Á.: Nem tudjuk még.
K. G.: Milyen volt a legutóbbi? Hányan voltatok?
Á.: Először voltunk a legtöbben, akkor jó idő volt. Nagyon sok mindenkinek szóltunk, saccra harminc felett voltunk.
É.: Karácsony előtt kevesebben jöttek, pedig nagyon jó volt a hangulat.
Á.: A normálisabb ismerősöknek szóltunk, mert ide részegen nem jöhet, meg mocskosan.
É.: Az Aladdin is szólt, az ő ismerősei is itt voltak, a családjaik is. Öt órakor már meg
volt terítve, mindenki ehetett, ihatott…
Á.: Annyi kaja volt, hogy…
É.: Ruhákat is kaptunk. Aladdin nagyon jó ember!
K. G.: Hogyan ismertétek meg?
Á.: Volt itt egy alkalmazott, akivel 2011-ben összebarátkoztunk, és bejártunk melegedni ide, a kocsmába.
É.: Azt mondta a főnöknek, hogy mi vagyunk az ő hajléktalanjai. Mindig hagyott
minket akár még aludni is az egyik bőrkanapén. Mondta mindenkinek, hogy minket
hagyjanak szépen… Jöttek ide fiatalok, mindenki lekezelt velünk, nem bántott soha
senki, mindenki közvetlen volt.
Az interjút Kiss Géza készítette
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Szõcs Henriette

Kuszkusz esete a kis rigóval
A kis rigó a kerti sütő tetején ugrándozott. Sárga csőre minden szökkenéskor hangosan
koppant a kövön, magokat csipegetett szorgosan. Télen a hó alatt nehezen talált finom
falatokat, leginkább a szotyolát ette a madáretetőből, Herceg töltötte tele. Most boldogan
csipegette a trombitafolyondár lehullott termését. A tavaszi szél megtépázta a grill fölé
nyúló bokrot, a banán alakú kemény magok lepotyogtak, az ütődéstől szétnyíltak, s hirtelen madárvendéglővé változott a sütő lapja. Egy ugrás, egy szökkenés, még egy ugrás,
újabb szökkenés, majd egy trilla. Boldog, harsogó ének, csak úgy dagadt közben a kis rigó
fekete begye. Mindenki felfigyelt a vidám dalra, a ragyogó, fekete-sárga gombócra.
Kuszkusz is hegyezte a fülét, amikor meghallotta a rigó énekét. A teraszon lustálkodott, egyébként is feszülten figyelt, mivel nem a szokásos helyén, a kerti székben
feküdt, hanem a hintaágy pihe-puha párnáin. Tudta, ha Mama észreveszi, abból baj lesz.
Mama haragudott, ha ráfeküdt a párnáira, mert a macska mindenhol szőrös nyomokat
hagy, különösen ilyenkor, tavasszal, amikor a téli bundáját vékonyabbra cseréli. Mama
vett ugyan neki saját párnát, macskakosárral, de Kuszkusz utálta, mert nem volt olyan
jó Herceg-illata, mint a hintaágyénak. Lehet, hogy meg kellene kérnie a barátját, néhány
napig üldögéljen a macskakosárban. Hm, nem is rossz ötlet!
A kis rigó folytatta a kopogást és a dalolást, Kuszkusz kénytelen volt rá figyelni. Korogni kezdett a gyomra, alaposan megnézte magának a madarat. Jó zsíros, éppen ebédre való.
A macska szenvedélyes vadász, annyit hajkurászta a kerti cinegéket meg a rozsdafarkúkat,
hogy Papa vett neki egy nyakörvet kis csengővel. Ahogy a madarak meghallották a zajt,
fejvesztve menekültek, Kuszkusz nem kapott el egyet sem. Aztán egy napon, amikor a
kerítés lécei között akart átmászni a szomszédba, a csengő beleakadt az egyik deszkába.
A cica ott lógott a kerítésen, és keservesen nyávogott. Szerencsére Papa éppen a kertben
metszette a tujákat, így egykettőre kiszabadította. Azóta nincs sem nyakörv, sem csengő.
Kuszkusz nyújtózott egyet, és puha talpain nesztelenül a grillezőhöz osont. Nagyot
ugrott, a sütő tetején landolt. A kis rigó sem volt rest; nem szerepelt a tervei között, hogy
egy lusta, éhes macska gyomrában végezze. Huss, felröppent az almafára, onnan trillázott
boldogan. Megúszta. Kuszkuszt egyre jobban kínozta az éhség, annyira korgott a gyomra,
hogy még Cirmi cica is meghallotta a szomszédban, és átsomfordált a kerítés résén. Na,
most már van közönségem, mormogta Kuszkusz a bajsza alatt, nem ehetek abból a jó kis
alutasakos tonhalkockából, muszáj elkapnom ezt a szemtelen énekes pojácát.
Cirmi leült a fa alá, onnan figyelte, hogyan araszol barátja felfelé a fa törzsén. Kuszkusz hegyes körmeivel gyorsan felkapaszkodott a fán, hamarosan elérte azt az ágat, ahol
a kis rigó ült. A madárka már nem énekelt boldogan, csendben gubbasztott. A macska
lassan kúszni kezdett felé. Cirmi a bajszát nyalogatta odalent, és azon töprengett, Kuszkusz vajon irigy-e, vagy testvériesen – no jó, barátian, mivel Kuszkusz perzsamacska, ő
meg csak egy közönséges háziállat – megosztja-e majd vele az ebédet.
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A kis rigó araszolni kezdett az ág vége felé, Kuszkusz utána. A gally fel-le mozgott,
mintha szellő hintáztatná. Kuszkusznak eszébe jutott, hányszor zsörtölődött Mama,
hogy nem kellene duplán ebédelnie, mert el fog hízni. Ha egyszer lejut innen, fogyókúrázni kezd: sem rigó, sem alutasakos eledel, csak víz és macskafű. Már majdnem elérte
a madarat, amikor a kis rigó rájött, hogy ő repülni is tud. Átröppent az égig érő hamis
ciprus tetejére.
Kuszkusz megpróbált visszamászni a törzs felé, de az ág furcsa, recsegő-ropogó
hangokat hallatott. A macska lenézett, megszédült, Cirmi nagyon távolinak tűnt neki.
Felidézte magában a léghajós utazást, na, azt soha többet! Tudta, hogy a macska, és
ugyebár ő az, mindig a talpára esik, és kilenc élete van, mégsem mert leugrani. Szégyen
a sírás, de hasznos. Hangos nyávogásba kezdett, és Cirmi segített neki.
Szerencsére Herceg éppen a virágokat locsolta a teraszon, meghallotta a keserves
kórust, és odaszaladt. Bámulta a fát: az első ágig még fel tudna jutni, de Kuszkusz a
negyediken lapult. De, felmászik érte, mert annyira remeg a cicája. – Meg ne próbáld!
– kiáltott rá hangosan Mama. – Nem szeretnék két törött lábút vinni a balesetire. Inkább
felhívom a Papát. Már biztosan úton van hazafelé, majd ő felmászik. Addig kitartás,
rosszcsontok!
Mire Papa hazaért, Kuszkusz már reszketett a kimerültségtől. Nagy volt a forgalom
az autópályán, az ember nem száguldozhat, magyarázta Papa, a végén még rendőri kíséretet kap. Elővette a létrát a garázsból, nekitámasztotta a fának, és szépen, komótosan
lehozta a cicát.
A két barát a nyugágyban heverte ki a kalandot. Herceg elmesélte Kuszkusznak,
hogy ő tényleg szeretne gipszet, mert egy kisfiúnak volt az oviban, és gyönyörű, színes
autókat meg kalózokat festettek rá. Kuszkusz boldogan dorombolt, még harapdálni sem
volt ereje. Feküdt Herceg ölében, és arra gondolt, ha gipszben lennének, akkor itt napozhatnának, Herceg nem menne oviba, és mindenki őket kényeztetné finom falatokkal.
Legközelebb nem várják meg Papát.
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Ócsai Gábor

Amikor sírnak a galambok
Nógrádi Gábor: Galambnagymama
Márquez egyszer azt nyilatkozta, hogy novellát írni a legnehezebb, mert a novellánál
nem lehet mellébeszélni. Nincs mód lassan hömpölygő leírásokra és a történet szereplőinek körülményes párbeszédekben való bemutatására. Egyszóval, feszesen kell tartani
a tempót, tömören, sallangok nélkül, közben ügyelni a szereplőkre… Nem ragozom
tovább. Aki olvasta A bölömbikák éjszakáját, tudja, miről beszélek.
Hogy miért Márquezzel kezdem, amikor Nógrádi Gábor Galambnagymamájáról
van szó? Mert nem hiszem, hogy Nógrádi Gábort és írói működését bárkinek be kellene
mutatni. Igazi „nagyöreg”, akinek nincsenek műfaji határai.
A Galambnagymama történetei mesék. Ezt ő írja a könyv hátoldalán. Hogy kinek mit
jelent az, hogy mese, nem tudhatom. Ide leírni csak azt tudom, amit nekem jelent ez a különös varázstartalommal bíró szó. Én éppen szakkört vezetek, amelyen gyerekekkel képeket festünk, szógyököket gyűjtünk, és egy-egy hangzókapcsolatból szavak tucatjait szedjük csokorba, majd közösen csodálkozunk rá arra, hogy egy-egy szógyök mindig azonos
gondolati tartalmat jár körül, fejez ki, és olyan mélységeit tárja fel nyelvünk logikájának,
hogy beleszédülünk. A szakkör első témája éppen az M-S szógyök volt, és cseppet sem
meglepő módon a gyerekek első találata pont a MeSe szó volt, aztán jött sorban a többi:
MáS, MáSképp, MoS (ennek ezer variációja), MiSe, EMeSe… A közösen megfogalmazott konklúziónk valahogy így hangzott: megváltozott, megtisztult, emelkedett minőség.
Olyan tükör, amely MáS megközelítésből képezi le a valóságot. A lényegről szól, az általam oly sokszor emlegetett univerzális tartalmakról, a teremtés rendjéről.
Nógrádi Gábor meséket ír. S hogy Márquezhez visszakössem a mondókámat, mesét
írni, úgy értem, igazi MeSét, amely mindenkit megszólít, kortól és nemtől függetlenül,
még sokkal nehezebb, mint jó novellát. A Galambnagymama meséi jó mesék, egyszerűen jók, sírni kell tőlük (Galambnagymama; Házi apa kerestetik; A titkos beszélgetés;
Hol vagy, Dávid?), miközben olyan virtuóz és életteli párbeszédek peregnek, amelyektől meg röhögünk, de nem akárhogy, szúr az oldalunk is tőle (A talált pénz, Az eltévedt
gyermek, Testvér eladó!). Persze azért inkább sírunk, mert a szerző sokat látott és sokat
tapasztalt ember, aki azt akarja beleverni a maga szelíd módszereivel abba a kemény
fejünkbe, hogy fordítva élünk. Elszakadtunk a teremtés rendjétől, és az élet csodájától.
Minden élet mellett elmegyünk, szemrebbenés nélkül… S hát hol telik el az életünk?
A VáRoSban (VíRuS). Minden története a kockaházak labirintusában játszódik, a magukba fordult emberek vakon bolyonganak a ViLágukban, mígnem összetalálkoznak
egy kutyával, aranyhallal, esetleg egy gyerekkel, VaLaki olyannal, aki MáSképp látja
a teremtés egészét, mint a VéLt VaLóság nézésébe belevakult önmaguk. Ezek a különös találkozások adják a mesék gyújtópontját. Nógrádi ébredési pontokat generál; MáS
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állapotba hozza a szereplőit, hogy szembesülniük kelljen torz látásmódjukkal; törést
okoz az életükben, s az így keletkezett résen át beáramlik a VaLó ViLág. Az a tiszta,
szeretetteli állapot, amelyet olvasók ezrei köszönnek meg neki, miután elolvassák csodás történeteit…
Biztosan merem állítani, hogy Nógrádi Gábor a piros pirulát választotta.
Móra Könyvkiadó, Budapest, 2013, 107 oldal (1990 Ft)
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Nógrádi Gábor

Galambnagymama
(részletek)
Mónika, az aranyhal
Minden azzal kezdődött, hogy Mónika, akinek sem testvére, sem nagypapája, sem
nagymamája nem volt, kapott egy akváriumot, benne kicsi növényekkel és három
kicsi hallal.
A hatodik születésnapjára kapta, mert annyira régen és nagyon szeretett volna már
valamiféle kis állatot, hogy foglalkozhasson, beszélgethessen, játszadozhasson vele, ha
egyedül van. Mert gyakran volt egyedül.
– Nekem miért nincs testvérem? – kérdezte Mónika.
– Mert azt akarjuk, hogy neked mindened meglegyen – válaszolták a szülei.
– És ti miért dolgoztok mindig és mindig? – kérdezte a kislány.
– Mert azt akarjuk, hogy neked mindened meglegyen.
És mert Mónika kérte, vettek neki akváriumot három kicsi hallal. Hogy a kislányuknak mindene meglegyen.
Az igazság az, hogy Mónika inkább egy kiskutyát szeretett volna. De a szülei azt
mondták, hogy a kiskutya ugat meg piszkol, meg folyton sétáltatni kell. Aztán Mónika
egy kismacskát szeretett volna. De a szülei azt mondták, hogy a kismacskának hullik a
szőre, meg összekarmolja a bútorokat. Aztán Mónika egy aranyhörcsögöt szeretett volna. De azt mondták a szülei, hogy az aranyhörcsögtől rossz szagú lesz a szoba levegője,
és betegséget is terjeszt. Aztán Mónika kanárit is akart, meg tengerimalacot is akart,
de a szülei mindegyikről lebeszélték. Azaz okosan és meggyőzően elmesélték, miért
nem akarják megvenni az ő drága kicsi lányuknak ezeket a haszontalan és kellemetlen
jószágokat.
A halacskák ellen azonban már nem lehetett semmiféle kifogásuk. A halak nem
ugatnak, nem hullik a szőrük, nem karmolják össze a bútorokat, és sétálni sem kell
levinni őket naponta háromszor. Így hát Mónika hatodik születésnapjára megérkezett a
kis akvárium a három kicsi hallal.
Attól kezdve a kislány minden szabad idejét az akvárium körül töltötte. Az üvegfalat
tisztogatta, a levegőztetőt ellenőrizte, a halacskákat etetgette, és a kavicsokat igazgatta
a víz alatt. És ha már végképp semmi dolga nem akadt, akkor csak ült, és nézegette a
halak játékát, úszkálását, lebegését.
Mondogatták is egymásnak a szülei:
– Milyen jó, hogy megvettük a halacskákat! Milyen jó, hogy ilyen szépen eljátszadozik vele a kislányunk! Nekünk úgysincs időnk vele foglalkozni. Dolgozni kell, hogy
a mi Mónikánknak mindene meglegyen.
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És vettek neki új bútort meg új ruhát meg új babát. De Mónika csak a halaknak örült.
Mert a bútort holt fából készítették, a ruhát holt növényből szőtték, de a hal eleven volt.
És embernek igazi társ, barát más, mint élő, ki lehetne?
Ült Mónika az akvárium előtt, ült és nézdegélt addig-addig, míg alaposan meg nem
ismerkedett az ő kis halaival.
Legelőször megtanulta megkülönböztetni őket, és nevet adott nekik. A szivárványos
farkú neve legyen László, a nagy hasú neve legyen Anna, a cikázó neve legyen Julika.
Aztán megtanulta, mit jelent, ha mélyre merülnek a halacskák, mit jelent, ha a felszínre
jönnek. Miért kergetik egymást, ha haragszanak, és miért örülnek, ha zubog a víz a levegőztető készülék apró buborékaitól.
Reggel, amikor felkelt, rögvest az akváriumhoz sietett, és megkérdezte:
– Hogy aludtál, László? Nem vagy beteg, Anna? Jól pihentél, Julika?
De nem ám emberi szóval, emberi fülnek érthető hanggal kérdezte, hanem a tekintetével, a szemöldökével, a mosolyával, vibráló szempillájával, megremegő orrocskával.
És a halak, mind a hárman, az üvegfalhoz gyűltek, mintha értenék a szótlan szavakat. És
válaszoltak is! Hogy mit? Azt csak Mónika tudhatta, mert felnevetett, és beszórt nekik
egy csöpp tubifexet reggelire.
Szobájukban a szülei meghallották a nevetését.
– Hallod? – kérdezte az anyuka. – Milyen vidáman játszik a halaival! Boldog gyerekkora van a mi Mónikánknak, és ennek örülök.
– Én is – mondta az apuka. – Csak furcsállom, hogy mostanában nem keres meg este,
hogy meséljek neki…
– Hiszen úgysincs időd…
– Nem mondja azt, hogy játsszak vele…
– Eljátszik egyedül…
– Nem kérdezi meg, hogy mit csinálok…
– Hiszen úgyis tudja…
– Igaz – mondta az apuka. – Ha az ember azt akarja, hogy a kislányának mindene
meglegyen, akkor sokat kell dolgoznia.
Telt, múlt az idő, hétre hét, hónapra hónap, és Mónika szülei azt vették észre, hogy
a kislányuk már alig-alig beszél. Nem kérdezi őket semmiről, és nem válaszol nekik, ha
kérdezik. Csak az ajkait nyitogatja, csücsöríti, cuppogtatja, mosolyog.
– Talán orvoshoz kellene vinni – mondta az anyuka.
– Nincs láza, komoly baj nem lehet – mondta az apuka.
– Azért én mégiscsak elviszem az orvoshoz, majd, ha lesz egy kis időm – mondta
az anyuka.
Nem tudták, hogy Mónika már sohasem fog beszélni. Nem tudhatták, hogy az ő
drága kislányuk elfelejtette az emberi beszédet.
Nem sejtették, hogy ez az embergyerek megtanulta a halak néma nyelvét.
– Mi újság a világban? – kérdezte László, a szivárványos farkú.
– Az emberek futkosnak, sietnek, szaladnak – cuppogta vissza Mónika.
– Hova, hova? Miért, hova? – kacarászott Anna.
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– Dolgozni, pénzért, hogy a gyerekeiknek mindenük meglegyen – felelte Mónika.
– És a gyerekeik mit csinálnak? – cikázott Julika.
– Ülnek otthon, és várnak. Várják, hogy felnőttek legyenek – válaszolt a halak nyelvén Mónika.
– Ez nem öröm – mondták a halacskák. – Akkor már nekünk is jobb itt az akváriumban. Egymással játszunk, örülünk a fénynek, a víznek, az ételnek és az életnek.
– Én pedig örülök az örömötöknek – mondta Mónika.
Így beszélgettek, játszadoztak ők négyen, így ismerték, így szerették meg egymást
mind jobban és jobban, mígnem egy napon, egy tavaszi napon, amikor Mónika édesanyja benézett a gyerekszobába, sehol sem látta az ő drága kicsi lányát.
– Mónika, hol vagy? – kiáltott fel.
Az ijedt hangra az apuka is beszaladt.
– Mónika, hol vagy? – kiáltott ő is, de hiába.
Csend volt. Csak a halacskák fickándoztak vidáman a vízben; egy szivárványos farkú, egy nagy hasú, egy cikázó és egy aranyozott pikkelyes.

Galambnagymama
Három koppanás az ablakon.
Anyu éppen Orsi macijának a gombszemét varrta vissza, amit a tegnap esti párnacsatában Bence leszakított. Én újságot olvastam a fotelben, Gergő meg Bence pedig
gombfociztak a kihúzható ebédlőasztalon.
Kopogtattak az ablakon.
– A nagymama! – kiáltott Orsi, és az ablakhoz rohant. Anyu kezéből kiesett a tű,
én ijedtemben összegyűrtem az újságot, Gergő és Bence pedig szoborrá dermedtek az
asztal mögött. Mert valóban, amíg élt, a nagymama éppen így kopogtatott földszintes
házunk ablakán, valahányszor meglátogatott bennünket. Kopp, kopp, kopp. Aztán elbújt az ablak mellett, hogy meglepetést szerezzen a legkisebb unokájának.
Csakhogy a nagymama már egy hónapja nem volt közöttünk. Csúnya, alattomos
betegség rabolta el.
De azt, hogy nincs többé, nem bírtuk megmondani Orsinak.
– Olyan kicsi még – szólt anyu –, alig négyéves!
– És érzékeny! – Így Gergő. – Nagyon megviselné.
– Majd egyszer – mondta Bence.
– Majd máskor – mondtam én.
És hallgattunk.
Ugye, így már érthető, ha a három koppanás és Orsi kiáltása megijesztett bennünket?
De a megdöbbenés első pillanatai után az ablakhoz léptünk mi is.
Kint a párkányon egy fehér tollazatú galamb álldogált. Fejét kissé félrefordítva, kíváncsian pislogott befelé, mint aki keres valakit. Aztán lépett kettőt-hármat begyesen,
elfordult, és a másik szemével figyelte az ablaküveget.

75

Kicsi Csillag – Könyvajánló

76

A mi ablakpárkányunkra nem szoktak galambok szállni. Talán túl alacsonyan van, azért.
Orsi elkerekült szemmel bámult a madárra, Gergő idegességében Bence fülét birizgálta, anyu pedig kiszaladt a szobából.
Tudtuk, hogy sírdogálni megy, mint szokott, mióta a nagymama nem volt köztünk.
– Ez egy galamb – mondta Bence Orsinak, aki erre elmosolyodott, és az üveghez
nyomta az orrát. Láttuk, hogy valami titkosat gondol. A galamb felrebbent, szárnyával
megütötte az üveget, és leereszkedett az ablak előtt a földre.
– Biztosan éhes – engedte el Bence fülét Gergő, és kiszaladt a konyhába kenyérmorzsáért. Amikor visszajött, óvatosan kinyitottuk az ablakot, és leszórtuk a morzsát.
A galamb először arrébb rebbent ijedten egy kicsit, aztán visszatipegett, és föl-fölpillantva falatozni kezdett.
Ettől kezdve mindennap eljött hozzánk a fehér galamb.
Orsi már várta.
A koppanások után mindig felugrott, és azt kiáltotta:
– A nagymama!
Aztán megetettük a galambot.
Nekünk, felnőtteknek meg a két fiúnak nagyon szomorúan teltek az estéink ezután.
Csak Orsi volt vidám.
Az egyik napon végül anyu így szólt hozzánk:
– Meg kell mondani Orsinak az igazat.
– Lehet, hogy a legcsúnyább igazság is jobb, mint a legszebb hazugság, ha az ember
meg akarja becsülni a másikat – mondta Gergő, az okosabb.
– Lehet, hogy a legcsúnyább hazugság is jobb, mint a legszebb igazság, ha a fájdalomtól meg akarjuk védeni a másikat – mondta Bence, a még okosabb.
– Mind a kettőtöknek igaza van – mondtam én –, de anyátoknak van a legigazabb
igaza: meg kell mondani Orsinak.
És másnap délután magunk elé állítottuk a kislányt.
– Orsikám – kezdte anya –, eddig nem akartuk... nem mertük megmondani neked,
hogy a nagymama...
– Tudom! – vágott közbe Orsi. – Már régen tudom!
Egymásra bámultunk. Ki mondta meg?
– Tudom, a nagymama nagyon beteg volt – folytatta Orsi. – És már annyira beteg volt,
hogy nem tudott meggyógyulni. És akkor az ablakra szállt egy galamb, és azt mondta: nekem nincsenek unokáim, neked pedig vannak unokáid. Cseréljünk helyet. Én leszek a beteg
nagymama, mert én nem fogok hiányozni senkinek, te pedig legyél fehér galamb, hogy
meglátogathasd az unokáidat. A nagymama megértette, amit a galamb mondott, mert aki
már nagyon, de nagyon beteg, az ért az állatok nyelvén. És helyet cseréltek. Így történt.
Bambán bámultunk Orsira.
Szóval ezt gondolta ki ő a fehér galambról.
Hallgattunk.
Három koppanás hallatszott az ablak felől.
A galambnagymama megérkezett.

